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Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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Des. João Ferreira Filho - Presidente
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO
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Des. Márcio Vidal - Presidente
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Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1310361 Nr: 10934-81.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando de Cassio Mello - 

OAB:, Rodrigo Nuss - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Barbosa Camacho - 

OAB:11335-MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 Vistos, etc.

Audiência não realizada em face da ausência das testemunhas ROBERTO 

APARECIDO DO NASCIMENTO e sua esposa HAYDEE FLAUSINO DO 

NASCIMENTO.

Considerando que a Comarca Deprecante não foi comunicada da data da 

audiência e nem intimados os advogados dos requeridos, designo nova 

data para oitiva das testemunhas ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO 

e sua esposa HAYDEE FLAUSINO DO NASCIMENTO para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas.

Cadastre os advogados dos requeridos e envie a presente decisão para 

publicação do DJE.

Intimem-se por mandado e por telefone (vide número celular às fls. 14) as 

referidas testemunhas para comparecimento sob pena de condução 

coercitiva.

Oficie-se a Comarca Deprecante (Tangara da Serra) da data designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1298175 Nr: 7962-41.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRC, GRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 7962-41/2018 – CÓDIGO 1298175

Vistos, etc.

Considerando a petição acostada às fls. 47/48, redesigno a audiência 

para a data de 18 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN (terça-feira), a 

fim de colher depoimento pessoal dos requerentes com a oitiva das 

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

apresentação de outros documentos que as partes entendam pertinentes 

para comprovar a convivência desde a data de 20/12/2014.

Intimem-se os interessados mediante mandado de intimação para 

comparecimento nos termos apontados, tal como o Ministério Público.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0723829-56.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

ADVOGADO (A):

DRA. ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES (OAB/MT 5.932)

 Vistos, etc.

Considerando que o presente expediente é avulso aos autos, de modo 

que as peças contidas no processo arquivado permanecem no Arquivo, 

intime-se a causídica para emendar o pedido de desarquivamento a fim de 

acostar ao expediente a devida procuração, tal como que reitere o pedido 

de justiça gratuita no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 428/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0075756-08.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) DOUGLAS VINICIUS COSTA E SILVA DE JESUS, 

matrícula nº. 37657, Oficial de Justiça, na Central de Mandados da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 21/08/2018.

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

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

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308052 Nr: 16981-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

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

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

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

1.103,14 (um mil e cento e três reais e quatorze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$522,07 (quinhentos e vinte e dois reais e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$551,57(quinhentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e sete 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):
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 Cod. Proc.: 949019 Nr: 59675-94.2014.811.0041

 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: VALQUIRIA FRANÇA DE OLIVEIRA

 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

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812659 Nr: 19148-37.2013.811.0041

 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): LUIZ PAULO MARQUES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

775,13 (setecentos e setenta e cinco reais e treze 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$ 361,70(trezentos e 

sessenta e um reais e setenta 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.: 954094 Nr: 2110-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOLE DE JESUS 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

 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.: 1057801 Nr: 49943-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SILVIA MIRANDA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

1.226,60 (um mil e duzentos 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$613,30(seiscentos e treze reais e trinta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 613,30(seiscentos e 

treze 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.: 1076626 Nr: 58351-35.2015.811.0041

 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: JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 236720 Nr: 5837-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAXTER HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, 

RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, LUARA SANTANA HENRY - 

OAB:282.156/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-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$ 

12.641,27 (doze mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$6.465,47 (seis mil e quatrocentos 

e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$6.146,30(seis mil e cento e quarenta e seis reais e 

trinta 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.: 913513 Nr: 39193-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONE OLIVEIRA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 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 da taxa judiciaria no importe de 

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

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

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento da taxa. 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.: 898375 Nr: 28624-65.2014.811.0041

 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: CLEIDINALDO OLIVEIRA DE JESUS

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917902 Nr: 41990-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDINEI REGINALDO MENDES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB: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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050451 Nr: 46630-86.2015.811.0041

 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: LUCELIA JOSE DE SOUZA

 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: Edyen Valente Calpis - 

OAB:8767- MS

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150040 Nr: 31732-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DA ROCHA CRISPIM

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

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 
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FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DA SILVA BOTOF - 

OAB:12574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA 

COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654

 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$ 

739,04 (setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 325,61(trezentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e um 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.: 1238574 Nr: 17695-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELAINE CRESTANI, LUIZINHO 

MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIRA APARECIDA DA 

MOTTA SALVADORI - OAB:29377/SC

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

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

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

695,95 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

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

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

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

282,52(duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois 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.: 833935 Nr: 39303-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM DOS SANTOS SOUZA

 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: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:14250- A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/O

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que 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.: 812689 Nr: 19179-57.2013.811.0041

 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: KELLY CRISTIANE FERRAZ DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:17049/O

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

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

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

272,76 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 66,04(sessenta e 

seis reais 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881153 Nr: 17498-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA OLIVEIRA DE DEUS, CLÓVIS MARQUES DE 

CAMARGO JUNIOR

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

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, BURITI COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

OAB:108.654 MG, OCTACILIO PERON - OAB:3684/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$ 

717,72 (setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 304,29(trezentos e 

quatro reais e vinte e nove 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821507 Nr: 27699-06.2013.811.0041

 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: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

OAB:12.903/MT, RANATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:MT/ 

8184-4

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838513 Nr: 43144-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCYANE FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

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

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

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

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830841 Nr: 36535-65.2013.811.0041

 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: PATRÍCIA SALOMÃO DE ANDRADE, MAYCON 

SALOMÃO ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B

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

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

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

611,49 (seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 198,06(cento e 

noventa e oito reais 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.: 1091379 Nr: 6747-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN PRISCILA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753990 Nr: 5947-12.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL JOSÉ CARDOSO DE REZENDE

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

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

OAB:8.591/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823657 Nr: 29745-65.2013.811.0041

 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: THIAGO CORREA DE OLIVEIRA
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 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: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132/RJ

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030693 Nr: 37107-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA BATISTA LEITE DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.814-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.: 930110 Nr: 49361-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

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

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

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

551,75 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,32(cento e 

trinta e oito reais e trinta e dois 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.: 955341 Nr: 2752-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA GONÇALINA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 404344 Nr: 36150-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

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

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

780,29 (setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$336,86(trezentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031322 Nr: 37394-13.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR GOMES GARCIA

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

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

274,84 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149921 Nr: 31683-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR IZIDIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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.: 735960 Nr: 32356-59.2011.811.0041

 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: MAURO JESUS 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 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.: 361367 Nr: 31375-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILAINE RODRIGUES DA CUNHA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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$ 

633,34 (seiscentos e trinta e três reais e trinta 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$219,91(duzentos 

e dezenove reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952078 Nr: 973-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICINO GEREMIA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 822826 Nr: 28963-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZANA BOMDESPACHO PEDROSO, 

MARIANGELA GRAÇAS BOMDESPACHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 10 de 711



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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/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$ 

1.145,60 (um mil e cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$572,80(quinhentos e setenta e dois reais e 

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

572,80(quinhentos e setenta e dois reais e oitenta 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.: 1158153 Nr: 35151-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEY DA SILVA CAMPOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391038 Nr: 26303-33.2009.811.0041

 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: SUELENE MARA DE SOUZA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 887073 Nr: 21294-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA KARINA BEDIN RUPOLLO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

638,59 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a 

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

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

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

225,16(duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis 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.: 873696 Nr: 12363-25.2014.811.0041

 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: ANA IZETE FERREIRA DOS SANTOS

 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: 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373674 Nr: 10551-21.2009.811.0041

 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: HELTON LEMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FELIPE VALESQUES AMARAL - OAB:13598/ 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.: 465677 Nr: 33139-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON BOLANDINI

 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 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$ 

576,73 (quinhentos e setenta e seis reais e setenta 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$163,30(cento e sessenta e três reais e trinta 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.: 1032832 Nr: 38014-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO CARVALHO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8184

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1309028 Nr: 10640-29.2018.811.0041

 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: MANOEL DE ALMEIDA SORNAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

603,30 (seiscentos e três reais e trinta centavos), a que foi condenado 

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

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

para recolhimento da guia de custas e R$ 189,87(cento e oitenta e nove 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745029 Nr: 42138-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIACO VITOR DA SILVA

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB: 6.089/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT

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

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRACHAUD - OAB:11.086-E

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983224 Nr: 15483-42.2015.811.0041

 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: WELTON JOHNY DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

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

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

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

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

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.: 1077953 Nr: 172-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDER ALVARENGA

 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: 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.: 963947 Nr: 6485-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO BARBOSA 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: 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$ 

665,59 (seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

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

R$ 252,16(duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis 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.: 983255 Nr: 15501-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DA FONSECA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 1169956 Nr: 40154-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ROSARIO DA SILVA

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

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

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1026111 Nr: 34827-09.2015.811.0041

 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: ELIELSON FELIX DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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.: 988271 Nr: 17784-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZINA DE PONTES

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:18047

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 762547 Nr: 15078-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO ALMEIDA 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: 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.: 817941 Nr: 24359-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

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

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

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.: 830324 Nr: 36039-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA LUCIA DE MIRANDA VITORIA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:13.741/MT, LUCIANA GOMES DE SOUZA NETTO - OAB:150.687/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/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.: 940922 Nr: 55112-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ISRRAEL GONÇALVES CORREA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - 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.: 882535 Nr: 18297-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GORJÃO DA LUZ

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

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

OAB:3830/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$ 

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.: 1065449 Nr: 53401-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDMDS, CRISTIANE KEITY MEDEIROS DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

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

GONÇALVES - OAB:17574/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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.: 1156708 Nr: 34571-32.2016.811.0041

 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: JOSE RODRIGO MARTINS ABREU

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057475 Nr: 49776-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDVAN DOS SANTOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO DUFRAYER FANZERES 

MONTERIRO FORTES - OAB:21.594-O, DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - OAB:13.641, 

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - OAB:22.715/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 1108027 Nr: 13879-12.2016.811.0041

 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: JOSE BRENO ARRUDA VALDEZ

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 
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OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932369 Nr: 50607-23.2014.811.0041

 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: EDER JULIANO BATISTA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 1161930 Nr: 36734-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 1027223 Nr: 35480-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DAMACENO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos 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.: 870172 Nr: 9712-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO ARAUJO DE CARVALHO

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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.: 446764 Nr: 21003-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA XAVIER DA CONCEIÇÃO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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913,24 (novecentos e treze reais e vinte quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$427,16 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$456,62(quatrocentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345663 Nr: 15683-93.2008.811.0041

 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: ADENAUER GARCIA NUNES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 462578 Nr: 31108-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERVAL JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUMAR RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO FERNANDO BORGES - 

OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, ISAURA PAULINO - OAB:PR 6166

 Em cumprimento ao despacho de fls. 350, certifico que dessa forma, 

pertinente a exigência devendo a parte requerida sanar as custa devidas 

conforme acordadopelas partes visto que não se trata de custas 

meramente remanescentes.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780919 Nr: 34491-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZABETE RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

TOCANTINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERION SCHLENGER DE PAIVA 

MAIA - OAB:5078, FABRÍCYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2.937 TO, 

JAIANA MILHOMENS GONÇALVES - OAB:4295 TO, SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445/PR

 Em cumprimento ao despacho de fls. 446, certifico que foi determinado a 

extinção da obrigação em face da requerida UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO TOCANTINS (UNITINS).

 Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756633 Nr: 8758-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI POSSEBON SCHMÔOR, OLÍVIA 

CARDOSO PEREIRA SCHMOOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE PRATA LTDA, TIAGO LORENÇO 

PEREIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:9522, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - OAB:19016/PR, 

WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - OAB:19.060/PR

 Em cumprimento ao despacho de fls. 512, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068773 Nr: 54892-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J . PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

791,54 (setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

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

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

378,11(trezentos e setenta e oito reais e onze 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.: 895746 Nr: 26905-48.2014.811.0041

 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: VANDERLEIA DOMINGAS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 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$ 

1.839,04 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$919,52(novecentos e dezenove reais e 

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

919,52(novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois 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.: 1149215 Nr: 31350-41.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO GUIRALDELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

624,30 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 210,87(duzentos e 

dez reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785639 Nr: 39508-27.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENEI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 790257 Nr: 44299-39.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ NARCIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

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

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

OAB:14.469-A/MT

 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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 817016 Nr: 23457-04.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.649-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 816129 Nr: 22579-79.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 
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que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 794056 Nr: 359-87.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR HENRIQUE ALMEIDA SOUZA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 1058660 Nr: 50359-23.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SPENTHOF E CIA LTDA, MARCIO SPENTHOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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$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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128899 Nr: 22543-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS LETÍCIA DE OLIVEIRA PERUARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - 

OAB:237733SSP, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

645,58 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 

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

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

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

232,15(duzentos e trinta e dois 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162856 Nr: 37125-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE DE FIGUEIREDO

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

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.008,34 (um mil e oito reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$504,17(quinhentos e quatro reais e dezessete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 504,17(quinhentos e 

quatro reais e dezessete 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.: 79344 Nr: 5681-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FINKEN ZACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI DA CRUZ, NEREU MUNIZ MACEDO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT, WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 Em cumprimento ao despacho de fls. 274, certifico que conforme 

despacho o responsável referente as custas é a parte requerida.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732402 Nr: 28581-36.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 
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que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 758754 Nr: 11013-70.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DOS SANTOS

 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: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 768182 Nr: 21055-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DE LIMA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, VALDECIR CALCA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, Ney José Campos - OAB:44243MG

 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$ 

345,72 (trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,01(cento e trinta 

e nove reais e um 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.: 758263 Nr: 10493-13.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON LEOCADIO DAS NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 777463 Nr: 30829-38.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

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

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

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

1.486,64 (um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$743,32(setecentos e quarenta e 

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

R$743,32(setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013740-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GARCIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (DEPRECANTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JADER GARCIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (DEPRECADO)

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (DEPRECADO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO MITUO TSUTSUI OAB - 886.743.988-04 (PROCURADOR)

SUZY SILVA SANTANA SECANECHIA OAB - 013.530.328-17 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n. 1013740-43.2016.8.11.0041 Vistos. Remetam-se 

os autos à redistribuição, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP, 

publicada no DJe n. 10.140, de 16/11/2017. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019757-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM GOMES (REQUERENTE)

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

de agosto de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304039 Nr: 9421-78.2018.811.0041

 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: EDEVANO DE JESUS PEREIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 Vistos. (...) No presente caso, verifica-se que a parte requerente não 

juntou todos os documentos indispensáveis à propositura desta ação. 

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão do trânsito em 

julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; d) documentos pessoais da parte 

autora, inclusive CTPS; e) comprovante de endereço. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, 

vista ao Ministério Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232106 Nr: 15565-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO RABELO DA SILVA, Luiz 

Alexandre Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 

19.494

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288041 Nr: 4310-16.2018.811.0041

 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, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - 

OAB:19458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304909 Nr: 9672-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT HUBER, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318400 Nr: 12766-52.2018.811.0041

 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: EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315260 Nr: 12026-94.2018.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA PENEZZI, LENY SOARES 

MULINARI, Luiz Alexandre Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73158 Nr: 6334-52.1997.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: M.S.R. ESPORTE LTDA., MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA ESPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NÓBREGA 

BORGES - OAB:OAB/MT 12.708, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ 

- OAB:122124-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

teor do quadro geral de credores da massa falida da AMAZÔNIA 

ESPORTES LTDA, confeccionado pela síndica. Relação de credores: 

Banco Bamerindus do Brasil, Quirografário, R$ 604.039,35; Banco 

Bradesco S/A, Quirografário, R$ 1.279.608,59; Caixa Econômica Federal, 

Quirografário, R$ 679.060,94; M.S.R. Esportes LTDA, Quirografário, R$ 

155.082,31; Adilson Cintra Magalhães, Trabalhista, R$ 23.664,90; Daniel 

Nunes Souza, Trabalhista, R$18.813,19; Vicente Rodrigues Cunha, 

Trabalhista, R$ 3.151,39.

Despacho/Decisão: (...) 3.Diante da apresentação da lista de credores 

pela síndica à fl. 826, bem como em razão da ausência de manifestação 

dos credores e interessados durante o curso desta falência, a síndica 

deverá, em 10 (dez) dias, apresentar o quadro geral de credores, 

encaminhando a minuta à Secretaria através do e-mail: 

cba.1civeledital@tjmt.jus.br, em formato compatível (word).Apresentada a 

minuta em meio eletrônico e no formato já exigido para a publicação, a 

Secretaria realizará sua conferência, assinará e devolverá à síndica para 

que ela providencie a publicação na Imprensa Oficial.Anoto que a 

Secretaria deverá, para melhor alcance dos interessados, proceder à 

publicação do referido edital no DJe, para os fins do art. 96, § 2°, do 

Decreto-Lei n. 7.661/1945. (...) Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto 

de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Advertência: Os documentos que lastrearam a elaboração do quadro geral 

de credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou 

interessado junto à síndica nomeada por este juízo, Aline Pongelupi 

Nobrega Borges, inscrita na OAB/MT sob n. 12.708, com endereço na Av. 

Fernando Corrêa da Costa n. 1610, Galeria Xavier, sala 2, Bairro Pico do 

Amor, Cuiabá/MT, CEP 78.065-000, telefones (65) 3627-2752 e (65) 

98114-3514, e-mail aline@pongelupiborges.com.br.

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, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126895 Nr: 21690-23.2016.811.0041

 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: JOSÉ MARIA SILVA ROCHA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 807963 Nr: 14421-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ASSIS, MATO GROSSO INDUSTRIA 

E COMERCIO DE FIOS TECIDOS ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP, KAROLINA DOS SANTOS MANUEL - 

OAB:OAB/SP 252645, MARIANA COELHO VITTA - OAB:263.156-SP

 Assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente para o fim de 

determinar a penhora das quotas do executado EDUARDO ASSIS, na 

empresa OLIVEIRA ASSIS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, CNPJ nº 15.554.513/0001-11, conforme situação cadastral de fls. 

304/307, até o limite da execução (R$ 516.968,85). Intime-se o executado, 

na pessoa de seu advogado, e pessoalmente, por mandado direcionado 

ao endereço fornecido na exordial ou último endereço cadastrado nos 

autos, acerca da penhora, para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis.Em seguida, intime-se a empresa OLIVEIRA ASSIS 

ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de seu 

representante legal no endereço indicado à fl. 304, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis: I – apresente balanço especial, na forma da lei; II - 

ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de 

preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na 

aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, 

deposi¬tando em juízo o valor apurado, em dinheiro.Consigne-se que, em 

caso de inércia ou divergência quanto à liquidação, o exequente ou a 

sociedade empresarial poderão requerer a nomeação de administrador 

judicial (CPC/2015 – art. 861, § 3º) e, neste último caso, os honorários do 

administrador judicial serão adiantados por aquele que requereu a 

diligência, ou, em caso de inércia, pelo exequente, incorporando ao total 

da dívida executada.Ordeno que, para fins de garantia da constrição, que 

o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, expeça ofício à Junta Comercial de São 

Paulo/SP, a ser encaminhado pelo próprio exequente, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.Destaco que 

caso exista a possibilidade de envio do ofício por meio eletrônico, fica o 

exequente dispensado de promover o encaminhamento e comprovação 

nos autos, devendo o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, neste caso, providenciar o 

envio eletrônico mediante certidão e comprovação nos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038963 Nr: 41117-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: ALVINO SOUZA ALVES, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, JOSE 

EURIPEDES LEAO, DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA 

MELO LEÃO GOMES, MARLI PASINATO, MARIA OZANA DE SOUZA 

SILVA, SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, 

APARECIDA JUVENTINA DE ABREU, DENISE RODRIGUES, JANAINA 

VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - 

OAB:9758, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8660/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Tony Vitor Santos de Souza - 

OAB:10.460/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Impulsionando os autos, intimo os credores para que, em 72 horas, 

apresentem as manifestações que entenderem pertinentes acerca do teor 

de fls. 3.881/3.916, 4.145/4.341, 4.346/4.472, bem assim sobre os termos 

assentados na audiência de gestão democrática realizada em 26/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73158 Nr: 6334-52.1997.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: M.S.R. ESPORTE LTDA., MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA ESPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NÓBREGA 

BORGES - OAB:OAB/MT 12.708, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ 

- OAB:122124-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Impulsionando o feito, intimo a síndica para que providencie a publicação 

do edital do quadro-geral de credores, encaminhado via e-mail, no Diário 

Oficial, com comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320479 Nr: 13326-91.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

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

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas as deliberações supra, cite-se a Ré para oferecer resposta no 

prazo de 15 dias, fazendo constar do mandado as advertências insertas 

no art. 344 do CPC.Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e 

conclusos.Traslade-se cópia desta decisão ao processo de código n. 

847490, certificando-se o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199462 Nr: 4520-04.2017.811.0041

 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: DIONISIO DE SOUZA DIAS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsiono o feito, para itnimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309776 Nr: 10792-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEFERTON SANTOS SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Impulsiono o feito, para itnimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314960 Nr: 11980-08.2018.811.0041

 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: FRANCISCA NEUZA BERNARDO DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS 

FERREIRA - OAB:15.358/MT

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

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

OAB:12129-A

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de de cino (05) dias úteis.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176550 Nr: 42648-30.2016.811.0041

 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: ARNILDO HAASE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:1688, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18.521, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda e o Administrador Judicial, 

para que se manifestem nos autos no prazo comum de quinze (15) dias 

úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244990 Nr: 19571-55.2017.811.0041

 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: MARIA LEITE DA COSTA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda e o Administrador Judicial, 

para que se manifestem nos autos no prazo comum de quinze (15) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164692 Nr: 37821-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS EDUARDO 

PRADO FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Impulsiono o feito, para itnimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024667-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AILSON PAULINO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024667-97.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Complexx 

Tecnologia Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com 

os documentos indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Com a 

juntada da manifestação, intime-se a Administradora Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às 

providências. Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (RÉU)

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI (ADVOGADO(A))

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (RÉU)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

TOTVS S.A. (RÉU)

JULIANO DE JESUS BUENO (RÉU)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

JOSIEL DA SILVA SAMPAIO (RÉU)

CAIO MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDO ALVES (RÉU)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADVOGADO(A))

NADIR MARTINS DA MATA (RÉU)

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO JOSE DOURADO (RÉU)

ANDRE DE PAIVA PINTO (ADVOGADO(A))

GISELE BOMFIM DA SILVA (RÉU)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)
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laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NADIR MARTINS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1036309-04.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. 1. Dê-se vista à 

administradora judicial para em 48 horas manifestar-se acerca do plano de 

recuperação judicial apresentado pela recuperanda (ids. 12489615, 

12489634, 12489662 e 12489676), especialmente indicando se foram 

atendidos os requisitos previstos no art. 53, da LRF. Após, diga a 

recuperanda no mesmo prazo. Consigno que a administradora judicial, 

quando da abertura do ato assemblear, deverá dar amplo conhecimento 

aos presentes sobre todos os fatos observados por ela relacionados ao 

Plano de Recuperação Judicial, e, sendo o caso, cientificá-los acerca de 

eventuais alterações que venham a ser realizadas no plano pela 

recuperanda. 2. Diante do noticiado pela administradora judicial no relatório 

de atividades do mês de julho (id. 14674279), intime-se a recuperanda 

para comprovar em 48 horas o pagamento dos valores vencidos, 

referentes aos honorários devidos à auxiliar do juízo até a data de 

10/08/2018, sob pena de efetivação de penhora on line via sistema 

BACENJUD. Decorrido o prazo, certifique-se e imediatamente conclusos. 

3. Ciência à administradora judicial e à recuperanda quanto às petições do 

Município de Cuiabá (id. 14247266) e da União (id. 1454353), para, 

querendo, manifestarem-se sobre o que entender pertinente. 4. Defiro os 

pedidos de ids. 13957893, 13992631 e 14753473, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. 5. Indefiro os pedidos de id. 

14392862 (Alexsandro José Dourado); 14532045 (Gisele Bomfim da Silva) 

e 14789645 (Sérgio Augusto de Cerqueira Gomes), cabendo a cada qual 

promover o pedido por meio de incidente, distribuído por dependência a 

este feito recuperacional, nos termos do parágrafo único do art. 8º c/c art. 

13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da Lei n. 11.101/2005. 6. Intime-se a 

recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento 

da 6ª parcela das custas judiciais. 7. Ciência à recuperanda, aos credores 

e demais interessados acerca dos relatórios de atividades da auxiliar do 

juízo referente ao meses de junho de 2018 (ids. 14085365, 14085241 e 

14085432) e julho de 2018 (ids. 14674237 e 14674279). 8. Deverá a 

Secretaria observar o procedimento de intimação da União, conforme 

requerido na petição de id. 14544353. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 939629 Nr: 54409-29.2014.811.0041

 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: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SOUZA PEREIRA, TANER 

CARLOS GOMES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERSON JALES COSTA SALES - 

OAB:3977, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, IVO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978 MT

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

OAB:OAB/MT 5721/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 420674 Nr: 6460-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ZILS, ALZIRA INES ZILS, ARNILDO ZILS, LORI 

JANETZKY, OSMAR JANETZKY, WILLY SCHEFFELMEYER, IVONE GRAFF 

SCHEFFELMEYER, GUIDO SCHEFFELMEYER, MIRIAN LINN 

SCHEFFELMEYER, LENI SCHEFFELMEYER, WALDIR SCHEFFELMEYER, 

DAGMAR PROCHNOW SCHEFFELMEYER, IRENE SCHEFFELMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES OLIVEIRA, 

VALDEVINO MARQUES ROCHA, ELIZEU VIEIRA NICOLINI, SIMÃO 

MIRANDA DE MACEDO JUNIOR, JOSÉ APARECIDO SANDEGA, DERO 

AGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERREIRA 

REDONDO - OAB:2008-AC, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:9929-A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, JÉSSICA CORREA DE SOUZA - OAB:5124/RO, JOSE CARLOS 

PEREIRA - OAB:1001/RO, VALDIR HEESCH - OAB:1245/RO

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por IVO ZILS E OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos, em que os autores relatam que 

firmaram acordo com três integrantes que ocupam parte da propriedade, 

requerendo assim a imissão na posse do restante da área objeto da 

demanda.

 Às fls. 759/761, os autores juntaram aos autos as coordenadas 

geográficas e a planta do imóvel georreferenciado, indicando o local onde 

deve ser feito o cumprimento da imissão de posse.

O representante do Ministério Público ofertou parecer à fl. 762, pugnando 

pela imissão de posse em favor da parte autora.

Ante o teor decisão que julgou procedente o pedido de reintegração de 

posse e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação 

voluntária do imóvel, bem como o pedido de cumprimento de sentença, 

decido:

 1. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Colniza/MT acompanhado 

do mandado de Imissão de posse, das coordenadas geográficas e da 

planta do imóvel georreferenciado, juntados às fls. 759/761.

1.1 A ordem de imissão deverá ser cumprida através do COMITÊ 

ESTADUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS.

 1.2 - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual 

de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de 

mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de 

terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas 

constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do 

Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”.

1.3 – OFICIE-SE ao COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS 

encaminhando cópia do mandado de imissão de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1037906 Nr: 40545-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BATISTA GIANEZINI, TATIANE RUBIA 

KRUEGER GIANEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRON FERREIRA DA SILVA, DEVINO CECILIO 

DINIZ, APARECIDO DE TAL, DEMAIS POSSEIROS, Associação dos 

Moradores do Acampamento União, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DA SILVA - OAB:15100, 

EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/O/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A, 

SERGIO HENRIQUE A. DAL MASO - OAB:19.729

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

FUNDIÁRIO - OAB:, RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/MT, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513/MT

 Vistos.

Às fls. 595/598, os autores comprovaram a publicação do edital de citação 

dos réus ausentes e desconhecidos.

 No entanto, verifico que até a presente data não foi dada ampla 

divulgação do conflito agrário, conforme determinado no item 2. às fls. 

577.

Diante disto, INTIMO a parte autora, para que no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, tome providencias no sentido de dar ampla publicidade ao 

litígio, nos termos do art. 554, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419413 Nr: 5772-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CAETANO DE BRITO 

- OAB:9880/MT, SILVIO THIAGO MOREIRA - OAB:109003/SP

 Vistos.

1. INTIMO o exequente, via DJE, para que junte aos autos o demonstrativo 

de cálculo atualizado do valor que pretende a penhora via BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 382760 Nr: 17717-07.2009.811.0041

 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: ARGENTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS, CELSO RAMOS DA SILVA, NORBERTO KONRAD, 

REINALDO KONRAD, JOSÉ DOMINGOS FERREIRA, LUIZA RODRIGUES 

CORDEIRO DOS SANTOS, ATAÍDE DE PAULO DIAS, NILTON BARBOSA, 

Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B

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

FUNDIÁRIO - OAB:, NPJ-UFMT - OAB:6274

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717304 Nr: 8427-94.2011.811.0041

 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: VALDIR JOSUÉ, MARIA IVANDA DE ALMEIDA JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 Vistos.

O processo foi saneado, sendo fixados os pontos controvertidos e 

designada perícia técnica.

No entanto, as partes manifestaram desinteresse na realização da perícia, 

motivo pelo qual declaro a produção de prova pericial prejudicada.

 Decido.

1. Designo audiência de instrução para o dia 18/10/2018 às 14h30min.

2. INTIMO as partes, VIA DJE, para em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.

3. INTIME-SE, pessoalmente autor e réu para que compareçam à audiência 

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

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE 

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 716899 Nr: 8199-22.2011.811.0041

 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: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DA SILVA, GINCO GERAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, VALDIR JOSUÉ, RIO FORTE 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOAO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 Vistos.

O processo foi saneado, sendo fixados os pontos controvertidos e 

designada perícia técnica.

No entanto, as partes manifestaram desinteresse na realização da perícia, 

motivo pelo qual declaro a produção de prova pericial prejudicada.

 Decido.

1. Designo audiência de instrução para o dia 18/10/2018 às 14h30min.

2. INTIMO as partes, VIA DJE, para em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.

3. INTIME-SE, pessoalmente autor e réu para que compareçam à audiência 

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

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1036891 Nr: 40016-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 26 de 711



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE MAGALHAES, CACTHIANE 

PEREIRA PADILHA RAMOS, DENIMAR CORREIA DA COSTA, DILTON 

MATOS FREITAS, EDIMARISON NOGUEIRA PEREIRA, EDMAR FRANCISCO 

PEREIRA, FERNANDO AGNELO RIBEIRO, LUCIO ANTONIO DE MENEZES, 

GLAUCIA PEREIRA PADILHA, LUIZ CARLOS FERREIRA, GONÇALO 

PADILHA, JOANA DAR'K BARBOSA VIEIRA, JOAO DE SOUZA BRANDAO, 

JUCINEI DOMINGOS DE AMORIM, KERGINALDO LISBOA MELO, MARIA DE 

LURDES NEVES REZENDE, MARLY SENA DA SILVA, DOMINGOS 

SANTANA PADILHA, ROGÉRIO NEVES GALVÃO, MARCOS JOSE DA 

SILVA, NERI DA COSTA LEITE DIAS, MARCOS EDER EGNELO RIBEIRO, 

MARLETE SENA DA SILVA CARNEIRO, REMOALDO JORGE DE SOUZA, 

ROBSON XAVIER DE ANDRADE, SIMONE AGNELO ROSA DE SOUZA, 

VALTER AGNELO RIBEIRO, LEONIA DIAS DE AMORIM, OTONIEL 

GONÇALO PADILHA, ROSIKELY SENA XAVIER, DOMINGOS SANTANA 

PADILHA, GIONCOLO PADILHA DIAS, JOSE DOMINGOS PADILHA DE 

MOURA, SUZANA AGNELO RIBEIRO, RONALDO MARQUES DE ALMEIDA, 

OSVALDO JOSE DA SILVA, ODENILTON DA SILVA AMORIM, MARCOS DE 

JESUS AGNELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE OLIVO DENARDI, DAVID VILALVA 

CORTEZ, LEONILDO DENARDI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INIMAÇÃO

Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte Autora, na pessoa de seu Advogado para manifestação nos termos 

das fls. 430:

"Vistos em correição. Em razão do conteúdo da certidão da secretaria 

deste juízo, à fl. 355, foram determinadas as medidas de fl. 425, no 

entanto, elas não foram suficientes para esclarecer sobre a ausência de 

folhas, conforme certidão de fl. 428. A d. Defensora Pública requereu a 

intimação dos advogados constantes às fls. 201, para que tragam o inteiro 

teor da petição, eis que o volume II se inicia com a última folha de uma 

petição, no entanto, analisando o feito, verifico que na verdade se trata de 

uma cópia de petição juntada pela própria Defensoria Pública, razão pela 

qual Indefiro o pedido formulado. Entendo que, no caso, deve-se aplicar, 

por analogia, o disposto nos artigos 712 e seguintes do CPC, razão pela 

qual determino que seja intimada a Defensoria Pública para no prazo de 10 

(dez) dias traga aos autos cópia das peças que tiver em seu poder, 

referentes ao referido processo. Ressalte-se que os réus nunca foram 

citados, pois a inicial foi indeferida. 1. Cumpra-se com máxima urgêna"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072903 Nr: 56612-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIO ANTUNES DE LIMA, MARIA JOSÉ BORGES 

DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO SERRA AZUL DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES FAMILIARES, VANIRDES PAULA GONÇALVES SILVA, 

FELINTO CAMPOS SILVA, LUIS CARLOS SANTOS CORDEIRO, HUGO 

LEONARDO DE ARRUDA, ABEL SEVERIANO DO PRADO, ALCEU LUIZ 

VALANDRO, MANOEL JOSE DA SILVA, JOÃO BENEDITO DOS SANTOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - 

OAB:14.284/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:19.616

 Vistos.

1. Decorrido o prazo, sem manifestação para parte autora, INTIME-A, 

pessoalmente, para, em 05 dias, manifestar interesse na lide, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

2. Persistindo a inércia da parte autora, INTIME-SE a parte ré, conforme 

determina o art. 485, §6º CPC, a fim de que requeira a extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 938466 Nr: 53886-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RUMO AO FUTURO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTÔNIO ROSA NO P.A 

PRESIDENTE, MAURIVON TEIRXEIRA DA SILVA, VANY LEMOS 

WANDERLEY, DEUSILENE ALVES TEIXEIRA, RAIMUNDO DIAS MORAES, 

JOANA VIEIRA COSTA, JOSE COSTA NETO, ROSALIA PEREIRA PINTO, 

JAMARIO CARDOSO COSTA, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, MARIA 

LOPES DA COSTA, JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS, ALZIRENI GOMES 

DOS SANTOS, ISMAEL SILVA DOURADO, MARIA BONFIM FERREIRA DA 

SILVA, SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, MARIA JOSE DE SOUZA PINTO, 

ADELITA TEIXEIRA DA SILVA, MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA, LUIZ 

DIAS DOURADO, JOANA PEREIRA DA SILVA DOURADO, PAULO SOUZA 

DOURADO, DEUSIVAN ALVES SOUZA, LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARLI CARDOSO SOUZA, MANOEL MESSIAS FERREIRA SANTANA, 

ESTERLITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RUBERVAL DE SOUZA PINTO, 

LUCIRENE FERNANDES DE SOUZA, PEDRO DA SILVA VALADARES, 

MARCIVON TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI FONSECA, VALDIR FILHO 

DE JOSE, SABINO GOMES FONSECA, JOSELINO CARDOSO COSTA, 

NILTON GOMES, REINALDO CESAR DA SILVA, Réus Inominados Citados 

por Edital, CARECA DE TAL, TATA DE TAL, DICO DE TAL, FABIO 

FONSECA LIMA, VALDEIRES BATISTA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - OAB:MS 7247, 

RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, MARILIA CRESTANI DE ALMEIDA - OAB:16556, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6.432-B

 Vistos.

1. Acolho o parecer ministerial de fl. 506, e determino a remessa dos autos 

à Defensoria Pública dos citados por edital.

2. Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 15 dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1000063 Nr: 23476-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDES LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINS TEODORO DA SILVA - 

OAB:4.137/GO

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 443853 Nr: 19256-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI RUBANS, JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTO LAGARES DE FARIA, FILEMON 

SOARES LIMA, MASSILON LOPES DE ARAUJO, WARLEY CANDIDO DE 

ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO 

- OAB:29.041/GO, JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - 

OAB:17208/GO, JUNIO CÉSAR DE PAULA - OAB:29.042/GO, ROBERTO 

PENOFF DA SILVA - OAB:, SUELE MENEZES APOLINÁRIO - 

OAB:23.660/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENOFF DA SILVA - 

OAB:59639/SP

 Vistos.

Determino que a parte autora traga aos autos a planilha atualizada do 

débito que pretende a penhora, visto que o último cálculo foi apresentado 

há mais de um ano.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 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: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls. 781/782, visto que assiste razão à autora 

visto que anteriormente designada para dia não útil.

Redesigno a audiência portanto, para o dia 23/10/2018 às 14h30min.

No mais, cumpra-se integralmente tal como determinado às fls. 685/687.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138843 Nr: 26962-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASIMIRO JOSE AVELAR VILILA, BRUNO RODRIGUES 

DA CUNHA VILELA

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

SEM TERRA-MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Verifico que não há necessidade de dilação probatória no caso dos autos, 

desta forma, determino a remessa ao Ministério Público para que possa 

ofertar o seu parecer.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES 

FERREIRA, OLIVEIRA GOMES DA SILVA, GILVÂNIO DA SILVA SANTOS, 

EDERSON RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:, JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PABLO 

PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22.973

 Vistos.

1. Junto neste ato a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento 

1007883-71.2018.8.11.0000, bem como as informações prestadas ao 

relator.

2. Cumpram-se as determinações de fl. 540.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073910 Nr: 57096-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDC, KDC, PAMELA SILVA ZACHARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOANIR DE CAMPOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Vistos.

1. Junto neste ato a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento 

1007883-71.2018.8.11.0000, bem como as informações prestadas ao 

relator.

2. Cumpram-se as determinações de fl. 540.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 894036 Nr: 25917-27.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CUIABÁ BONITO, DIRCEA 

CAROLINA BOZZ DE MORAES, IVONI CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DE PAULA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:215791/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Mandado 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 local da intimação. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 749078 Nr: 45750-36.2011.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA, CARLOS DE TAL, 

JOÃO AUGUSTO CAPILÉ JUNIOR, CERTA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA., NILO DE TAL E OUTROS, MARINA TEREZA CAPILÉ, 

OSMAR MILAN CAPILÉ, DENIZE APARECIDA CAPILÉ GUEDES, VERA 

LUCIA CAPILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10875, CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 
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OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ERTIFICO 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 02 (DOIS) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 751623 Nr: 3394-89.2012.811.0041

 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: FRANCISCO CARLOS FERRES, SILVANA BADOTTI 

FERRES, AMARILDO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS, 

MERES FERNANDES ZAMBONINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA, CARLOS DE TAL, 

CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NILO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 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 02 (DOIS) 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

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017906-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDSON DE SOUZA OLIVEIRA (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: 1017906-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DE SOUZA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 
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também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025923-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO VALCIR BARROS (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: 1025923-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO VALCIR BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo 

o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 
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não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024189-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CIRILO LEMES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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: 1024189-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEYTON CIRILO LEMES 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 da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 
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do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, bem como pela SINCOR conforme áudio apresentado na 

exordial, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 04 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024175-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AULLENCAR DE SOUZA SILVA 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 da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 
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seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, bem como pela SINCOR conforme áudio apresentado na 

exordial, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 04 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022698-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(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: 1022698-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo 

o dia 29.11.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022431-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA MARCIA GARCIA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

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: 1022431-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIBIA MARCIA GARCIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo 

o dia 29.11.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ROCHA DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000516-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: THIAGO ROCHA DE SOUZA 

LIMA Vistos e etc. O autor compareceu aos autos informando o endereço 

do novo do réu, requerendo a citação/intimação “por carta”. Desta feita, 

em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 

26.11.2018, às 08:00horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e Intime-se a ré no novo endereço informado (id. 14463107) “por 

carta”, com as mesmas considerações do despacho (id. 9989319). Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035027-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFERSON BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

em decisão saneadora. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003291-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))
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MARCIO GUARDIA PEREIRA (AUTOR(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: 1003291-63.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIO GUARDIA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Diante da decisão (id. 

14217701), em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 29.11.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021074-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ELECIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(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: 1021074-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZILDA ELECIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:30horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021193-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AMMANDHA MARIANO DA SILVA (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: 1021193-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMMANDHA MARIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024713-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA ALVES LIMA OAB - 984.228.041-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

em decisão saneadora. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019229-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON EDUARDO RAMOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(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: 1019229-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WASHINGTON EDUARDO RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:00horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 
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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), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017937-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

L. V. D. S. (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: 1017937-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIVIA VITORIA DE SIQUEIRA, LIGIA MARIA INACIO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos e etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:45 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018578-58.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES (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: 1018578-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual 

a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 
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judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017404-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 
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ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014. [3] 
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30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 
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05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018557-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA MENDES RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 
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recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEMILSON DIAS MIRANDA (AUTOR(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))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

em decisão saneadora. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017619-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAYANE ALVES DE ARAUJO (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: 1017619-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE ALVES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 
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indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 
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audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017986-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOVAIL ROZENDO DA CRUZ JUNIOR (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: 1017986-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVAIL ROZENDO DA CRUZ JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 
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outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033408-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MARIA ANDREIA MOGGI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

em decisão saneadora. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017615-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (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: 1017615-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO ALVES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 
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realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 
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judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012080-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

VALDEIR DA SILVA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012080-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EXECUTADO: 

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA Vistos. Manifeste-se a parte 

exequente acerca do petitório e documentos de id´s 14882881 a 

14882934, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005987-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(AUTOR(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005987-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI RÉU: 

TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A Vistos. 

Levando-se em consideração tão somente a manifestação de 

desinteresse das partes na realização da audiência de conciliação, à 

mingua de qualquer outros requisitos, tendo em vista a ponderação dos 

princípios da busca pela autocomposição e os da econômica, 

instrumentalidade e razoável duração do processo, mesmo porque as 

parte poderão realizar acordo em qualquer momento do processo, 

determino o cancelamento da audiência designada para o dia 28/8/2018, o 

que deverá ser anotado no sistema PJE e comunicado à Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação. Ademais, aguarde-se o decurso do 

prazo para contestação, na forma das disposições processuais aplicáveis 

à espécie. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1027393-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1027393-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - EPP Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais ou 

pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016174-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILDAN FELIX ALVES (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: 1016174-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILDAN FELIX ALVES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora 

alega que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a 

negativa tácita do processo administrativo, assim como que restou 

configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, 

motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria envolta nos 

autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 
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carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Nesse 

diapasão, a ausência de prévio requerimento administrativo implica em 

falta de interesse de agir da parte autora para pleitear o recebimento do 

seguro na via judicial. Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. Compete a qualquer seguradora 

consorciada, por expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 

6.194/74, o recebimento dos documentos necessários ao processamento 

do pedido Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante 

recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, 

que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação 

dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos 

do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras 

deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da 

SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida 

resolução, o contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter 

regras de adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, 

que qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de 

indenização e reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas 

as seguradoras consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização a que o segurado tem direito, podendo esse pleitear a 

indenização perante qualquer seguradora participante. Nesse sentido, 

vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA 

PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL 

(100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. CORRETA CONDENAÇÃO NO 

VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 13.500,00. INCIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA 

IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A escolha da 

seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro 

DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que 

fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações 

decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição 

de quitar a indenização do seguro obrigatório. Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório. DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo 

do iml são dispensáveis, mesmo que o cnsp os exija para a regulação do 

sinistro. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga, 

proporcionalmente, ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em casos tais, deve ser 

observado estritamente os percentuais apurados em laudo pericial, de 

acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto legal de 

r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária sobre 

dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento danoso 

(sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; 

Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito embora 

existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo interferir 

na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela seguradora 

que processará o seu requerimento, sendo que a recusa injustificada no 

recebimento deste por parte da seguradora escolhida caracteriza violação 

às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese vertente, é certo que 

a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sediada 

nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos termos do exposto 

acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da seguradora 

requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se caracteriza 

como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso porque, não 

havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à seguradora 

efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No que se refere 

ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016171-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

HORACIO DOS SANTOS (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: 1016171-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HORACIO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora 

alega que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a 

negativa tácita do processo administrativo, assim como que restou 

configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, 

motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria envolta nos 

autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Nesse 

diapasão, a ausência de prévio requerimento administrativo implica em 

falta de interesse de agir da parte autora para pleitear o recebimento do 

seguro na via judicial. Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. Compete a qualquer seguradora 

consorciada, por expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 

6.194/74, o recebimento dos documentos necessários ao processamento 

do pedido Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante 
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recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, 

que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação 

dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos 

do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras 

deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da 

SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida 

resolução, o contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter 

regras de adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, 

que qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de 

indenização e reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas 

as seguradoras consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização a que o segurado tem direito, podendo esse pleitear a 

indenização perante qualquer seguradora participante. Nesse sentido, 

vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA 

PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL 

(100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. CORRETA CONDENAÇÃO NO 

VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 13.500,00. INCIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA 

IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A escolha da 

seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro 

DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que 

fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações 

decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição 

de quitar a indenização do seguro obrigatório. Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório. DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo 

do iml são dispensáveis, mesmo que o cnsp os exija para a regulação do 

sinistro. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga, 

proporcionalmente, ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em casos tais, deve ser 

observado estritamente os percentuais apurados em laudo pericial, de 

acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto legal de 

r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária sobre 

dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento danoso 

(sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; 

Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito embora 

existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo interferir 

na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela seguradora 

que processará o seu requerimento, sendo que a recusa injustificada no 

recebimento deste por parte da seguradora escolhida caracteriza violação 

às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese vertente, é certo que 

a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sediada 

nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, constando oficialmente no 

endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento 

autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos termos do exposto 

acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da seguradora 

requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se caracteriza 

como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso porque, não 

havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à seguradora 

efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No que se refere 

ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016169-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SILVESTRY DEMARCHI NASCIMENTO (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: 1016169-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVESTRY DEMARCHI NASCIMENTO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 
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PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:45 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020015-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA MAIA FERREIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (ADVOGADO(A))

HIGOR HUYNTER CARINHENA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

ALANA COELHO PEDROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020015-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE 

Vistos e etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Designo o dia 17.10.2018, às 15:00 horas para oitiva da 

testemunha que será realizada na sala de audiências deste Juízo. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo, bem como a designação da data da audiência para oitiva da 

testemunha arrolada, solicitando-lhe as intimações de estilo, consignando 

a ressalva de que cabe ao advogado que arrolou a testemunha intimá-la 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao mesmo juntar à 

presente deprecata, 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 do CPC). Ressalvo, que 

caso seja certificado que a testemunha, objeto de oitiva na presente 

deprecata, esteja em local incerto e não sabido, ou encontre-se residindo 

em outra localidade, proceda-se a imediata devolução da presente missiva 

ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo, 

independente de nova determinação. Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020015-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA MAIA FERREIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (ADVOGADO(A))

HIGOR HUYNTER CARINHENA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

ALANA COELHO PEDROSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020015-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE 

Vistos e etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Designo o dia 17.10.2018, às 15:00 horas para oitiva da 

testemunha que será realizada na sala de audiências deste Juízo. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo, bem como a designação da data da audiência para oitiva da 

testemunha arrolada, solicitando-lhe as intimações de estilo, consignando 

a ressalva de que cabe ao advogado que arrolou a testemunha intimá-la 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao mesmo juntar à 

presente deprecata, 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 do CPC). Ressalvo, que 

caso seja certificado que a testemunha, objeto de oitiva na presente 

deprecata, esteja em local incerto e não sabido, ou encontre-se residindo 

em outra localidade, proceda-se a imediata devolução da presente missiva 

ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo, 

independente de nova determinação. Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014453-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1014453-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDUARDO JOSE SILVA RAMOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:30 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020648-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(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: 1020648-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILSON APARECIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 
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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), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020705-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CELINO FRANCISCO DE LIMA (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: 1020705-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELINO FRANCISCO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020444-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MYLDRET HOZANA LINS TABORY (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: 1020444-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MYLDRET HOZANA LINS TABORY RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035529-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA (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: 1035529-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

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. Designo o dia 29.11.2018, às 09:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Sem prejuízo, intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, colacionando aos autos cópia LEGÍVEL dos documentos. 

10822606 pag. 05, 07/13, 10822624 pág. 01/03. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022489-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022489-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCIMAR NUNES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022509-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LORENA GOMES GONCALVES (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: 1022509-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORENA GOMES GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022582-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ENZO FERREIRA MACIEL (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: 1022582-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENZO FERREIRA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022595-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

GODSON SILVA PORTO NETO (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: 1022595-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GODSON SILVA PORTO NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo o dia 

29.11.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022691-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(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: 1022691-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MATEUS GOMES FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 
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como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022848-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL JUNIO MIGUELETE MENESES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 
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vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022920-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 
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Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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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: 1023214-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANIRALDO BASEGGIO SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 
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pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 
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BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012160-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELIAS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ELIAS FILHO (AUTOR(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS (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 (RÉU)

Outros Interessados:

MARIANA CARAPEBA ELIAS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE ELIAS FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Defiro a habilitação nos autos da SOCIEDADE 

BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, CNPJ/MF n. 

61.590.410/0001-24, na qualidade de terceira interessada, a qual deverá 

ser cadastrada no sistema PJE juntamente com o seu advogado . 

Manifestem-se as partes autora e ré acerca do petitório da terceira 

interessada de id 14592256, inclusive, esclarecendo este Juízo quanto a 

efetiva destinação dos demais valores bloqueados nos autos, querendo, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, leve a efeito a 

Secretaria deste Juízo as determinações contidas na decisão proferida em 

24/07/2018 de id 14327610, expedindo-se os competentes alvarás, 

observados os prazos necessários. Às providências. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023218-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOAO MARCELO DIAS DE MAGALHAES (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: 1023218-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MARCELO DIAS DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual 

a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 
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enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026816-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DANYELLE FARIAS DOS SANTOS (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: 1026816-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANYELLE FARIAS DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 
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regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:00 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

Expeça-se o necessário. 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 DESPACHO Processo: 1026848-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO DE SOUZA MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 
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corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 62 de 711



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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023322-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELIA DOS SANTOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 
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legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 
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acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023503-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDER PEREIRA PESSOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 
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laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023522-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIEIRA LOPES (REQUERENTE)
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EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

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: 1023522-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLI VIEIRA LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. Designo 

o dia 29.11.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023867-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SIDNEI DA CONCEICAO SILVA (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: 1023867-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEI DA CONCEICAO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 
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duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023875-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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: 1023875-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR RODRIGUES DE AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 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. 

Designo o dia 29.11.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023953-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIOGO SOUZA PEREIRA (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: 1023953-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos 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. Designo o dia 29.11.2018, às 

08:45 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 08 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023954-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR CELESTINO PEREIRA (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: 1023954-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEIR CELESTINO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 
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demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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Processo Número: 1025076-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025076-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIL ARAUJO DE SOUZA 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 da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 
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nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 
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obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, bem como pela SINCOR conforme áudio apresentado na 

exordial, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025282-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO LAZARO DE OLIVEIRA LOURENCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual 

a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 
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responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025434-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO LARA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 
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passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 
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recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025523-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMPABLO BORGES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 
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caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 
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resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025656-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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: 1025656-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 
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legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010636-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DA TRINDADE (RÉU)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (RÉU)

 

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

os autos para INTIMAR da parte AUTORA, por intermédio de seus 

advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer pessoalmente, 

devidamente acompanhado de sua esposa, nesta Secretaria da 3ª Vara 

Cível de Cuiabá, a fim de assinarem o competente Termo de Caução.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 376118 Nr: 12129-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 494. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 75149 Nr: 6961-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ MOTTA, RAIMUNDA DO BOM 

DESPACHO ALVES FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERN. 

INFÂNC. CUIABÁ, ALINOR OLÍMPIO DA SILVA, ESTEVAM VAZ CURVO, 

HILTON RIBEIRO TAQUES, VICTOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, Jorge Tadeu Malvenier 

Neves Garcia - OAB:9108, LUIZ VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261

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

OAB:3.213/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - OAB:1.820, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, WILMARA 

APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050451 Nr: 46630-86.2015.811.0041

 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: LUCELIA JOSE DE SOUZA

 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: Edyen Valente Calpis - 

OAB:8767- MS

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088592 Nr: 5499-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO, AGUIAR FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8497 Nr: 458-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386235 Nr: 22023-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE 

PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817680 Nr: 24109-21.2013.811.0041

 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: ANDRESSA BORDINHÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE MARTINS FRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779224 Nr: 32666-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLINDA BENEDITA DE LARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE FIGUEIREDO MATIAS DUARTE, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

OAB:3.478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093 MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088191 Nr: 5303-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIBSON CARRIJO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24.051-A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a redução da proposta de 

honorários acostada às fls. 131/133,no valor de R$5.000,00 (Cinco Mil 

Reais). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955433 Nr: 2808-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA DE ALENCAR FERREIRA

 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: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT

 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.: 812911 Nr: 19395-18.2013.811.0041

 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: LEILA CECÍLIA RODRIGUES DUQUE

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

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, INTERBENS IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453199 Nr: 25154-65.2010.811.0041

 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: PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS 

LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032781 Nr: 37980-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

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

MERCANTIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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.: 911342 Nr: 37736-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370769 Nr: 7258-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA GUIMARÃES EVANGELISTA 

SOARES, ROBERTA GUIMARÃES SOARES

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

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT
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 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827367 Nr: 33249-79.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FINGER SAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAURO THOMMEN 

- OAB:12470

 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.: 715972 Nr: 9945-22.2011.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO - OAB:9887-B

 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.: 385999 Nr: 22076-97.2009.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/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.: 1112566 Nr: 15757-69.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GAS 

NATURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 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, dar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060676 Nr: 51320-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848488 Nr: 51830-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HIDEKI MATSUNO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955433 Nr: 2808-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA DE ALENCAR FERREIRA

 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: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT

 Vistos em correição.

Considerando o fato público e notório de que o prazo de espera ou de 

suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da "OI" foi 

prorrogado em 15/5/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis ou até 

a realização da sua AGC - Assembléia Geral de Credores, DETERMINO a 

suspensão da tramitação da presente ação.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Implementado o termo ou a condição acima, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 719809 Nr: 15290-66.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE SOUZA GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE SOUZA GARCIA - ME, CNPJ: 

26796698000197. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

Bem(ns) Arrestado(s): BENS INDICADOS ÁS FLS. 63 DOS AUTOS. 

(ARRESTO ON LINE RENAJUD)

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s), no prazo de 3 (três) dias, 

contados do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, sob pena do arresto 

converter-se, automaticamente, em penhora. 2. Fica o executado intimado 

de que, após o término do prazo deste edital, terá prazo de 15 (dez) dias 

para opor embargos.

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, WASHINGTON HEDDER 

DE VASCONCELOS, digitei.

Cuiabá, 24 de novembro de 2016

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939544 Nr: 54347-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS MAMEDE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10.841/MT

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

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

 Diante do exposto, acolho a manifestação da executada para declarar a 

impenhorabilidade dos valores constritos junto ao Banco Bradesco S/A e 

determinar consequentemente a sua liberação.Procedo o desbloqueio do 

respectivo valor através do próprio sistema Bacenjud.Quanto ao valor 

bloqueado no Banco do Brasil S/A, manifeste-se a parte exequente, 

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

dias.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082626 Nr: 2765-76.2016.811.0041

 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: ELIZANJELA DO CARMO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, 

YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065017 Nr: 53181-82.2015.811.0041

 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: LINDINALVA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 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.: 438704 Nr: 15999-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TIRAPELLE, NAIR CANUTO TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES, NUTRISUL COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA, Jamim Benedito de Arruda, SANDRA MARA GIUSTTI 

DE ARRUDA, JAIME VALLER, MARIA LIDIA VALLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:8779-A/MT, MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - 

OAB:15309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945181 Nr: 57482-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações à fl. 73.Sem prejuízo, 

expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 136. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715299 Nr: 9526-02.2011.811.0041

 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: SOLANGE MARIA DA SILVA OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAÍRA LEMES ROSA, GIL LEMES ROSA, 

CIBELE REGINA SIQUEIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT, Natasha de O. Mendes Coutinho - 

OAB:16.445, SILBENE MARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA - OAB:10852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos e etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 84 de 711



 A autora compareceu nos autos requerendo a expedição de ofício para 

as concessionárias de serviços públicos visando a busca de endereço do 

réu GIL LEMES ROSA (fls. 97), contudo, verifico que não consta nos autos 

o CPF do réu.

Desta feita, por ora, deixo de analisar o pedido.

Intime-se o autor para trazer aos autos, o CPF do réu GIL LEMES ROSA, 

ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117131 Nr: 17534-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

 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:5736/O

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por JOÃO MONTEIRO DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à requerida, mediante 

transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860511 Nr: 2133-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONINA DAS NEVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2133-21.2014.811.0041

Código 860511

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 100/102 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2 º, CPC). Todavia, as partes ficam dispensadas das 

custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084154 Nr: 3482-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

 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:

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações à fl. 77.Sem prejuízo, 

expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 93. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Vistos.

Aguarde-se o feito, suspenso, o julgamento do Conflito de Competência 

instaurado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885665 Nr: 20274-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOAO DE SOUZA JUNIOR

 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:

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações à fl. 69.Sem prejuízo, 

expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 133. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442750 Nr: 18644-36.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. S., EDNA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA 

OAB-4635 - OAB:

 Processo n° 18644-36.2010.811.0041

Código: 442750

Vistos.

Verifica-se que NORTE SUL TRANSPORTES URBANOS EXPRESSO – NS 

TRANSPORTES URBANOS efetuou pagamento voluntário no valor de R$ 

10.013,29.

A parte credora se manifesta pelo levantamento do valor depositado e 

requer o cumprimento de sentença do saldo remanescente, sustentando 

que fora depositado valor menor do que o devido (fls. 248/257).

Desta feita, intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente no valor de R$341,27 (trezentos e quarenta e um reais e 

vinte e sete centavos), conforme atualização de fls. 250/252, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos, conforme dados bancários declinados à fl. 

235-verso. 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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 172760 Nr: 21493-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁQPAR-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLENAGEM E 

AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Vistos.

Proceda-se a vinculação da importância penhorada à fl. 334, aos autos do 

processo n. 1067682 em trâmite perante este Juízo.

Após, proceda-se a vinculação do saldo remanescente penhorado às fls. 

338-341, aos autos do processo n. 303-90.2005.811.0055 - 27165, em 

trâmite perante o Juízo da 03ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra.

Em seguida, levem-se a efeito as demais determinações contidas na 

sentença de fl. 512, arquivando-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145155 Nr: 29704-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAY CRISTIAN GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por RAY CRISTIAN 

GONÇALVES RODRIGUES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721957 Nr: 17478-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17478-32.2011.811.0041

Código 721957

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 109/111 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e após a expedição do respectivo alvará, arquive-se com baixa 

na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949100 Nr: 59743-44.2014.811.0041

 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: CNRDS, ROSILENE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por CLEVERSON 

NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.Custas 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901575 Nr: 31019-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATILAINI SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para:a) condenar a requerida LOTUFO ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos materiais, consistentes 

na taxa de obra paga pela autora e comprovados nos autos a partir de 19 

de Maio de 2013 até a última parcela paga em 28 de Março de 2014, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do 

desembolso de cada prestação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

a partir da citação;b) condenar a requerida LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.Considerando que a autor decaiu da parte mínima com relação à 

requerida da LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, condeno a 

mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

em favor da parte autora, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de Agosto de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875652 Nr: 13866-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE MATTOS GREGORIO, ROSENILDE GARCIA 

DOS SANTOS GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Processo n. 13866-81.2014.811.0041

Código 875652

Vistos.

Ante o teor da decisão à fl.391, intime-se PESSOALMENTE o requerente, 

na pessoa de seu representante, para em 05 (cinco) dias, apresentar o 

acordo entabulado com a requerida PGD, para que o mesmo possa ser 

homologado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906710 Nr: 34714-89.2014.811.0041

 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: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos

 Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado pela parte autora.

O requerente informa que foi intimado para manifestar acerca do recurso 

interposto pela requerida. Contudo, salienta que não lhe foi oportunizada a 

carga do processo, pois este não foi localizado na Secretaria deste Juízo, 

conforme certidão de fls. 147.

Pois bem.

O art. 223 do CPC assim estabelece:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

Posto isto, nos termos do art. 223, §2° do CPC/15, DEFIRO o pedido de 

devolução de prazo para a requerente, que deverá ser contado a partir da 

publicação da presente e/ou de sua ciência inequívoca.

Considerando a interposição do recurso de apelação, cumpra-se 

conforme o art. 1.010 do NCPC.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118224 Nr: 18000-83.2016.811.0041

 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: ELIZANJELA DO CARMO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, 

YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898042 Nr: 28342-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES NUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933, RONALDO LUIZ DE 

ARAÚJO - OAB:2.909, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora.Condeno a aurora ao pagamento de custas e honorários, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no que dispõe 

o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, ressalvado, entretanto 

a suspensão da exigibilidade, consoante estabelece o art. 98, § 3º do 

CPC. Por fim, condeno a autora ao pagamento de multa ao requerido, que 

arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 80, incisos II e III, c.c. o art. 81, ambos do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127038 Nr: 21777-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por RAY CRISTIAN 

GONÇALVES RODRIGUES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767777 Nr: 20618-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL FRANCISCO DO CARMO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAINA EUNICE CUTTIER DE MEDEIROS, 

ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, ALBINA CUTTIER DE 

MEDEIROS, WEISMULLER FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT, IZABELLA PATRÍCIA NACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 88929 Nr: 10326-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT, 

MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a CARTA E O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO expedidos. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012742 Nr: 28701-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGO DE OLIVEIRA

 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 CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento DO RESTANTE dos honorários periciais, 

consoante decisão de fls. 77/78. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019069 Nr: 31410-48.2015.811.0041

 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: JULIANO DE SOUZA LIMA

 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:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

em decisão saneadora. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447073 Nr: 21182-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081149 Nr: 2087-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 2087-61.2016.811.0041

Código: 1081149

Vistos.

Ante o petitório de fls. 203/204, verifico que assiste razão a requerida. 

Isso porque, a demanda foi julgada improcedente condenando a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento dos honorários advocatícios conforme decisão de fls. 162/163.

No entanto, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, o ônus do 

pagamento dos honorários periciais recai sobre o Estado, portanto, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito judicial.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354791 Nr: 25159-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 Processo n° 25159-58.2008.811.0041
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Código 354791

Vistos.

Verifico que a penhora realizada às fls. 449/450 restou frutífera, 

bloqueando o montante de R$ 4.051,09.

Intimada para se manifestar o executado permaneceu inerte (fls. 451).

Às fls. 453, a patrona se manifestou requerendo o levantamento dos 

valores bloqueados.

 É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu com sua obrigação, após o 

bloqueio do valor atualizado de R$ 4.051,09 (quatro mil e cinquenta e um 

reais e nove centavos), referente ao pagamento dos honorários 

advocatícios.

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor de 

R$ 4.051,09 (quatro mil e cinquenta e um reais e nove centavos), 

conforme dados bancários declinados à fl. 453. Com relação a expedição 

do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382892 Nr: 18238-49.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 18238-49.2009.811.0041

Código 382892

Vistos.

Verifico que às fls. 343, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 346 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 8.955,99 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 346. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 8757-62.2009.811.0041

 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: CARLOS BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT movida por CARLOS BERNARDO DA SILVA, 

para condenar a requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento da importância de R$ R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e 

quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do acidente (07.08.2002) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852031 Nr: 54898-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALBUQUERQUE PEREIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886709 Nr: 21060-35.2014.811.0041

 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: ERICK VINICIUS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23.120/O, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197

 Processo n° 21060-35.2014.811.0041
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Código 886709

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 111), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 113. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038344 Nr: 40743-24.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.Custas 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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916032 Nr: 40829-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, 

NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, PAULO 

ROBERTO PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101.346/SP, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - 

OAB:10131/MT, VINICIUS RIGO BENTIVOGLIO - OAB:312.691 OAB/SP

 Vistos.

Existem determinações exaradas na sentença pendentes de cumprimento.

Assim, levem-nas a efeito incontinentemente a Secretaria deste Juízo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167730 Nr: 39132-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUSTAVO SCANDIAN

 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 CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 39132-02.2016.811.0041

Código 1167730

Vistos.

Verifico que às fls. 147, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 149 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 2.234,54 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 149. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881886 Nr: 17940-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, NILZA 

SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, PAULO ROBERTO 

PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101.346/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

A penhora levada a efeito através do sistema Bacenjud por ter sido 

considerada de valor ínfimo.

Não obstante a isso, tem-se que a penhora foi efetuada em desfavor dos 

sócios da falida e não dela mesma.

Quanto aos demais pedidos contidos no petitório de fls. 80-89, 

manifeste-se a parte exequente, especial e expressamente acerca da 

possbilidade de extinção da execução em relação à empresa executada 

falida, querendo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881825 Nr: 17899-17.2014.811.0041

 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: JONATHANS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 
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- OAB:10.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 17899-17.2014.811.0041

Código 881825

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso de 

apelação julgando improcedente a pretensão inicial do autor/apelado. 

Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as partes, 

não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150511 Nr: 31938-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THATIANE GALLO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 31938-48.2016.811.0041

Código 1150511

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 47/48 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, determino o desbloqueio dos valores penhorados às fls. 

44/45.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2 º, CPC). Todavia, as partes ficam dispensadas das 

custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866134 Nr: 6483-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL GRAN ODARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos.

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar da requerida 

questionar o valor proposto pelo perito a título de honorários periciais não 

trouxe elementos concretos que possam desconstituir o valor 

apresentado, assim diante da complexidade da matéria a ser periciada não 

há que se falar em redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito em R$ 4. 980 (quatro mil novecentos e noventa e oito 

reais).

 Intimem-se as partes para efetuarem o depósito dos honorários em 05 

(cinco) dias, conforme decisão de fls.208/2019. sob pena de preclusão da 

prova.

Realizado o depósito, proceda-se conforme já determinado.

O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em que se enquadra 

na Meta 02/2017-CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157569 Nr: 34900-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO A. FELMANN - 

OAB:35.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada em setembro/2016 em que a parte 

exequente decorridos 02 (dois) anos não logrou êxito em promover a 

citação da parte executada.

No caso, o AR de fl. 69 foi devolvido, conforme se denota à fl. 68.

Desta feita, manifeste-se a parte exequente, indicando o endereço em que 

os executados poderão ser citados, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868703 Nr: 8519-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAUMA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL ANTONIO SGARIONI 

JÚNIOR - OAB:OAB/PR 14.954

 (...) Apenas a afirmação da ocorrência de danos morais, sem provas que 

possam dar veracidade a arguição não enseja a indenização 

perseguida.Desta forma, improcedente se torna o pedido de indenização 

por danos morais.Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da causa, JULGANDO 

IMPROCEDENTE a pretensão constante da inicial.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais, e ao pagamento de honorários da 

parte adversa, ao que fixo estes 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º todos do 

CPC, ressalvando a condição de suspensão da exigibilidade dos aludidos 

valores, face ao que dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811020 Nr: 17521-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMDS, SUZANA ESMERALDA DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

WESLEY MARQUES MELHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD" -GAZETTA & 

PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, ESPOLIO DE WALTER MACHADO 

RABELO JUNIOR, VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Processo n° 17521-95.2013.811.0041

Código: 811020

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 133 e determino a intimação da requerida Vivian 

Carita de Figueiredo Rabello por oficial de justiça na forma do art. 275 

NCPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055155 Nr: 48840-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se, alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor de R$ 2.513,16 (dois mil 

quinhentos e treze reais e dezesseis centavos), conforme dados 

bancários declinados à fl. 123.Determino o desbloqueio do saldo 

remanescente em favor da requerida.Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941235 Nr: 55298-80.2014.811.0041

 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: VAGNER CARDOSO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 55298-80.2014.811.0041

 Código 941235

Vistos.

Ante o petitório à fl. 107, defiro o desentranhamento dos documentos que 

instruem à inicial, que deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379208 Nr: 14961-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCE FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ACESSÓRIOS E COMPONENTES 

ELETRONICOS LTDA, ANA LUCIA DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.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 e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127451 Nr: 21941-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 (..) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se, alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor de R$ 2.513,16 (dois mil 

quinhentos e treze reais e dezesseis centavos), conforme dados 

bancários declinados à fl. 123.Determino o desbloqueio do saldo 

remanescente em favor da requerida.Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 456611 Nr: 27298-12.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECAP VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor.Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, ressalvado, entretanto a 

suspensão da exigibilidade, consoante estabelece o art. 98, § 3º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 

24 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019571 Nr: 31642-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 31642-60.2015.811.0041

Código 1019571
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Vistos.

Verifico que às fls. 163, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 165 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.317,04 (quatro mil trezentos e dezessete reais e quatro 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 165. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131346 Nr: 23553-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALINE SILVA DE SOUZA move 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S.A, 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 (22.12.2015) 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 aos honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento do percentual de 50%, conforme 

decisão de fls. 116/117.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932315 Nr: 50582-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRDS, LIDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 50582-10.2014.811.0041

Código 932315

Vistos.

Verifico que às fls. 211, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 214 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.001,26 (quatro mil e um reais e vinte e seis centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 214. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094160 Nr: 8010-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA RAMOS DE FIGUEIREDO

 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:

 Processo n° 8010-68.2016.811.0041

Código 1094160

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença (fls. 105/112), no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 525, NCPC).

Sem prejuízo, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial, conforme 

dados bancários declinados às fls. 42.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393414 Nr: 28867-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BATISTA ANGELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 
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OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021357-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021357-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA. - EPP 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO 

TRABALHO LTDA. - EPP ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE LIMINAR” em face da CLARO S/A, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à ré da obrigação consubstanciada no restabelecimento da 

prestação do serviço de telefonia e internet objeto do contrato n. 

719/001577217, inclusive, do número da respectiva linha telefônica (65) 

2136-7000, bem como na abstenção da inserção do seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, em decorrência da fatura do mês de 

março/2018, com vencimento em 15/4/2018, no valor de R$ 5.418,51 

(cinco mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), que 

pretende a declaração de inexistência. É o relato do necessário. Decido. 

Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] No caso dos autos, foi possível constatar o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária, ser 

usuária dos serviços de telefonia e internet prestados pela parte ré e a 

variação abrupta do consumo faturado do serviço de telefonia através da 

fatura de id 14194045, muito acima da média dos meses anteriores, o 

registro de reclamação junto a concessionária dos serviços de telefonia e 

internet e perante o PROCON/MT, sem que lhe fosse dada uma resposta 

hábil e plausível a respeito. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo 

de dano, uma vez que o corte na prestação dos serviços de telefonia e 

internet, ou seja, de telecomunicações, tido como essencial, e/ou a 

inclusão do nome da parte autora consumidora em órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar abalo ao seu crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos deletérios 

que poderão causar de maneira objetiva à honra da pessoa jurídica 

negativada. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

Requerida. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

restabeleça a prestação dos serviços de telefonia e internet objeto do 

contrato n. 719/001577217, inclusive, o número da respectiva linha 

telefônica (65) 2136-7000, bem como se abstenha de inserir/manter o 

nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, em decorrência 

da fatura do mês de março/2018, com vencimento em 15/4/2018, no valor 

de R$ 5.418,51 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias corridos, até o julgamento desta 

ação, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde 

já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Em atenção 

ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 22/10/2018, às 

11:00 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 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). Cumpra-se, com 

a urgência que o caso requer. Cuiabá, 21 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.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1027648-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (EXEQUENTE)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027648-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA EXECUTADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de cumprimento provisório de 

título executivo judicial - execução de astreintes - fixadas em decisão 

proferida nos autos do PJE n. 1008921-92.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 04ª Vara Cível desta Capital (NCPC, 515, I, e 537, § 3º). Desta 

feita, declino, de ofício, a competência para o processamento deste feito 

ao Juízo da 04ª Vara Cível desta Capital (NCPC, 516, II). Às providências. 

Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026823-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

DOUGLAS NEVES DA COSTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026823-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOUGLAS NEVES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. DOUGLAS NEVES DA COSTA 

ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada na sua abstenção em cortar o serviço de fornecimento 

de energia elétrica, relativamente à UC – Unidade Consumidora n. 

6/2103680-1, instalada no imóvel em que reside, uma vez que a fatura do 

mês de março/2017 teria embutida em seu valor importância 

correspondente a recuperação de consumo de meses anteriores. É o 

breve relato. 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 liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através da fatura de id 

14836651, que no mês de março de 2017 houve faturamento de 

recuperação de consumo de meses anteriores, de maneira que o corte do 

fornecimento de energia se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência 

pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi 

possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte de 

energia acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é 

serviço público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré se abstenha de cortar o serviço de fornecimento de energia elétrica, 

relativamente à UC n. 6/2103680-1, em decorrência do débito da fatura do 

mês março de 2017, no valor de R$ 1.713,18, até o deslinde deste feito, 

sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento 

injustificado da medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). 

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

22/10/2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 21 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.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO (ADVOGADO(A))

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

SILVIO QUEIROZ TELES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): N. 

R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. MACIESKI EIRELI - 

ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. Trata-se dos 

embargos de declaração de id 14700543 opostos pela parte autora em 

face da decisão de id 14605350, alegando omissão deste Juízo ao deferir 

a reintegração de posse sobre os bens que foram citados pelos 

requeridos como sendo de propriedade da requerente, ao que requereu o 

acolhimento dos declaratórios para que o vício apontado seja saneado. 

Contrarrazões no id 14940062. É o breve relato. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos (id 14708306). A decisão 

embargada não contém o vício apontado pela parte autora, ao passo que é 

óbvia a determinação deste Juízo de reintegração de posse sobre os bens 

que foram citados pelos requeridos em sua contestação como sendo de 

propriedade da requerente, pois é a este fato que este Juízo reconheceu 

como confissão, havendo, portanto, controvérsia quanto aos outros bens 

que não foram objeto da “confissão”. Anoto, que a tutela provisória de 

evidência, segundo a sua própria teleologia, dispensa a existência do 

perigo da demora, contentando-se com a probabilidade do direito, 

constatada à luz do documentos acostados aos autos, a que a parte ré 

não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável ou mediante 

abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório (NCPC, 311, 

I e IV). Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

Ultimadas as determinações contidas na decisão recorrida, aguarde-se a 

audiência de instrução designada, devendo as partes atentarem-se para 

as disposições contidas no artigo 455 do NCPC. Às providências. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018776-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018776-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON JOSE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NELSON JOSE DA COSTA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.08.2015, 

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. 8167755, 8167758, 8167762, 8167763, 8167764, 

8167765, 8167766, 8167767, 8167804 . Devidamente citada (id. 8273165 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9319176, 

9319181, 9319188, 9319196, 9319208, 9319214, 9319218, 9319221, 

9319227, 9319228, 9576437, 9576440 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III 

– Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio da Causalidade e a 

Sucumbência Autoral; V – Ausência de Documentos Essenciais à 

Regulação do Sinistro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 9795760 . 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. 9605715 . A parte autora não se 

manifestou acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 

10644213 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10002573 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
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ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO. Dá análise acurada dos autos 

verifica-se que, a assinatura apresentada no RG é a mesma das demais 

assinaturas presentes nos autos, ocorre que ao juntar os documentos 

nos autos os mesmos ficaram invertidos(espelho), gerando assim a 

duvida na parte requerida. 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. 

8167758), 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. 9605715). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.08.2015, 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 na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9605715), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 
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Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão JOELHO 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 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: - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 

843,75 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (13.08.2015) 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. 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, 22 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016830-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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: 1016830-25.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JULIANA 

MARTINS DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 04.09.2016, 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. 

7813615, 7814150, 7814359, 7815116, 7815232, 7815397, 7817348, 

7815531, 7815884, 7815833, 7816229, 7816330, 7816640, 7816959, 

7817022 . Devidamente citada (id. 8256431 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 9857656 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 10236091 . 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. 9575400 . A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão 

de id. 10480478 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial 

ao id. 9920579 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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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. 

7815116), 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. 9575400). 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 04.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9575400), 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 
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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 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

EQUERDO: *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 (04.09.2016) 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, 22 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020543-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLEN PRISCILA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KELLEN PRISCILA 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 11.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8683972, 8683976, 8683981, 8683988, 8683993, 

8684013, 8684018, 8684043, 8684051, 8684091, 8684104, 8684100 . 

Devidamente citada (id. 8776382 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9957146, 9957155, 9957158, 9957163, 9957171, 

9957186, 9957205, 9957210, 9957215 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Adm. Perante a Porto 

Seguro; III – Pedido Adm. Prévio; IV – Principio da Causalidade e a 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante de Residência não Apresentado 

Pela Parte Autora No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10207766 . 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. 10073876 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 

13087976 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10512378 . 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 
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há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO 

APRESENTADO – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 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. 

8683981), 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. 

Quanto à impugnação aos documentos juntados pela autora, a mesma não 

deve prosperar, isto porque, não vislumbro diferença entre as assinatura 

apresentadas. 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. 10073876). 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 11.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10073876), 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 75%, 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 

EQUERDO: *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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 102 de 711



(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.04.2017) 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, 22 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1023226-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO CAPARROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023226-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO CAPARROZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de ação nominada de PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS, ajuizada por MARIA DO CARMO CAPARROZ em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE). Verifica-se que a parte 

discorre sobre o instituto da produção antecipada de provas, no entanto, 

em seu pedido faz uma confusão com o rito de procedimento de 

conhecimento. Extrai-se que o autor necessita dos documentos 

necessários para a propositura da liquidação e regular prosseguimento do 

feito, sendo o meio mais adequado e célere a propositura de Ação de 

Exibição de Documento ou Coisa. Assim, intime-se a parte autora para que 

esclareça: i) se pretende somente a produção antecipada de provas com 

fulcro nos art. 381 e seguintes do CPC; ii) se pretende liquidação de 

sentença c.c com exibição de documentos; iii) se pretende somente a 

exibição de documentos com fulcro no art. 396 e seguintes do CPC; Na 

mesma oportunidade, o autor deverá realizar as adequações necessárias, 

visto que se tratam de ações diferentes, com procedimentos e requisitos 

diferentes. Consigno que a parte autora deverá emendar a inicial a fim de 

que seja readequado o seu pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único). Por outro lado, 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de agosto de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011861-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEINAT DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL (ADVOGADO(A))

VANDERSON LEINAT DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011861-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA LEINAT DE OLIVEIRA, VANDERSON LEINAT DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA 

Recebo a emenda á inicial. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Nos termos do art. 

516, parágrafo único do CPC, oficie-se a comarca de Rosário Oeste – MT 

para que remeta a este juízo os autos de n°: 142-13.2009.811.0032, 

Código n°: 22909. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO 

OESTE DO BRASIL REQUERIDO: DENIS SPERAFICO Intime-se a parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025865-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA PAULINA DE SOUZA (AUTOR(A))

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025865-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVINA PAULINA DE SOUZA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 8h, 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 
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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). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026129-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026129-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABRAAO DOS SANTOS CARVALHO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 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. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026133-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BARBOSA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026133-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: GISELE BARBOSA 

PEREIRA Intime-se a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026887-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEL CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA ARAÚJO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026887-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADENEL CAETANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Redistribua-se o feito 

perante a Primeira Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027494-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027494-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA 

Redistribua-se o feito perante uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027359-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES (ADVOGADO(A))

EMANUELE PESSATTI SIQUEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027359-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMANUELE PESSATTI SIQUEIRA ROCHA RÉU: GILBERTO EGLAIR 

POSSAMAI Por algum erro do Sistema PJe ou no momento da distribuição 

não está sendo possível visualizar a petição inicial e os documentos 

anexos. Ao tentar abrir os arquivos aparece a seguinte mensagem: 

Atenção Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à 

compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser 

acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', 

agrupador 'Documentos'. Assim, intime-se a parte autora para que anexe 

novamente a petição inicial e os documentos em observância à 

configuração exigida pelo sistema, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto a 

parte autora que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012665 Nr: 28651-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Renault do Brasil, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877370 Nr: 15031-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRS, LFRDS, MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, 

NKRDS, ANTONIO JOSE RIPARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DE MOVEIS BANDEIRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida de fls. 98/111, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864799 Nr: 5467-63.2014.811.0041

 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: ECCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC, MSEVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT, 

VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PAULO DE 

SOUSA - OAB:MT/ 12.443, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, JULIO MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 244/251, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 424/425, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947519 Nr: 58846-16.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 

JAQUELINE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS - RODRIGO CANDIDO DA SILVA - ME, 

RODRIGO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 12551 Nr: 3199-95.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CARLOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 359, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103878 Nr: 12081-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAL, ASSOCIAÇÃO JUINENSE 

DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOME NETO - 

OAB:11.890-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:

 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 retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089194 Nr: 5795-22.2016.811.0041

 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: IVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONE THOR SYSTEMS COMPANY LIMITED, TD 

WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA EPP, MISAEL MARTINS DA SILVA, TD WORLD EQUIP. 

INF. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY ALCIR GUERRA - 

OAB:97.073/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pùblica - OAB:

 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), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1320786 Nr: 13434-23.2018.811.0041

 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: HÉLIO BATISTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT

 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), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063

 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 sobre a 

petição de fls. 592/597, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 919155 Nr: 42856-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, TAMIRYS CELESTINO - OAB:14269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/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, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087639 Nr: 5024-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIAS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por MAURO SILVA DE SOUZA JÚNIOR em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, condenando a 

Requerida: a)ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos material, acrescido de juros moratórios que devem incidir a 

partir da citação, no percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 

do CPC c/c art. 406 do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 

20/10/2014; b) à indenização de RS10.000,00 (dez mil) reais a títulos de 

danos extrapatrimoniais experimentados pela vítima, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), que se deu com a recusa do custeio do material ao dia 

31/07/2014, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Em razão da sucumbência recíproca, 

condeno, respectivamente, as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.Contudo, face à gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, anteriormente concedida e mantida, 

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.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

 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: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAME SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

EMPRESARIAL LTDA- ME, SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT, ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685/O

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

Homologo a desistência da oitiva da parte requerida Sankhya Jiva 

Tecnologia e Inovação, devendo ser recolhida a carta precatória de fl. 

684, bem como a oitiva da testemunha Hilton Jesus Da Silva.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu 

Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação, no prazo de 15 (quinze) dias, e por 

fim, o réu Kame Sistema de Informática Empresarial, no prazo de 15 

(quinze) dias mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do 

CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881114 Nr: 17483-49.2014.811.0041

 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: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO CARDOSO, JÂNIO JOSÉ 

ALVES, NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência, 

facultando a parte autora manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora proceda a 

juntada da documentação requerida na audiência bem como em face do 

principio da cooperação processual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte requerida Nereu Muniz de Macedo Filho proceda a 

juntada de cópia do depoimento prestado pelo autor Adonides de Sousa 

Alencar nos autos de Código: 715478.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Paulo Tadeu da Silva 

Pedra, Ângelo Carlos Vicari, Delmiro Antônio de Lima, Alaise Luciana 

Caldato, Maria Nves da Silva e Filadelfia dos Reis Dias e Adonias Gomes 

de Almeida.

Ao final, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOJT, ESPÓLIO RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por 

RENAN BENEDITO PRADO TAQUES em face da UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a liminar concedida às 

fls. 118/119 e condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 

(dez mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) à herdeira EDUARDA DE OLIVEIRA JUSTI TAQUES. 

Havendo interesse de criança e de acordo com o parecer ministerial, o 

valor referente à sua parcela deverá ser depositado e permanecer em 

conta única judicial, conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis 

que visa à proteção do patrimônio em face da possibilidade de dilapidação 

por seus responsáveis legais.Em face da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte 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.: 840152 Nr: 44570-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES, VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SOLAR RIVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT, VANESSA PAULA COSTA - OAB:10.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CAMPOS 

BALERONI - OAB:4849

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1306059 Nr: 9934-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN CRISTINA SALES PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDUY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI CARDOSO FERREIRA 

- OAB:12904/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO) 

para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 383480 Nr: 19274-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL E ARBITRAGEM CONCIALIZAÇÃO E 

MEDIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA CARLINI, GLÁUCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Defiro a penhora de penhora do imóvel de fls. 193, para tanto determino a 

expedição de termo de penhora, cabendo ao exequente a averbação no 

registro imobiliário competente (art. 844 CPC).

Expedido o referido termo, intimação a parte executada para querendo 

manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se a avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 948233 Nr: 59280-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S. A. GRUPOS DE GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA, FILADELFO DOS REIS DIAS, BRASIL MINERIO MINERAÇÃO 

SULTAN AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a expedição de alvará requerido as fls. 133, bem como a 

expedição de mandado de citação.

Antes, porém, intime-se a parte autora para efetuar o depósito de 

diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146294 Nr: 30104-10.2016.811.0041

 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: ANACLAUDIA SANTOS VILELA, ROBERTO RODRIGUES 

DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 115 INVETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODIRGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A

 Considerando que a parte autora juntou novos documentos às fls. 

139/143, intime-se a parte reclamada para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme dispõe o art. 437,§1º do CPC.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086938 Nr: 4694-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA (PROCURADOR GERAL CÁCERES) - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

 Intime-se o exequente para trazer aos autos, demonstrativo atualizado do 

débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721715 Nr: 17229-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA COMÉRCIO REPARAÇÃO 

MÁQUINAS PEÇAS LTDA EPP, JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

DA COSTA MARQUES GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 107 de 711



OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 A parte requer a desconsideração da personalidade jurídica conforme 

pedido de fls. 111/120.

Nos termos do art. 134 e 135 do CPC/15, CITEM-SE os sócios constantes 

do contrato social de fls. 125/134, JOSÉ GAMBALLI NETO (CPF n. 

545.356.701-53) e CAROLINA CURVO DA COSTA MARQUES GAMBALLI 

(CPF n. 545.116.311-15) para manifestar e requerer as provas cabíveis, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se o cartório distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, §1º do CPC/15, devendo para tanto incluir os sócios no 

polo passivo da ação.

Fica o presente feito suspenso, nos termos do art. 134, §3º do CPC/15, no 

que tange aos atos executórios.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1185462 Nr: 45695-12.2016.811.0041

 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: JOSE LUIS MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 5.429,34 (quatro mil e quatrocentos e 

vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), objeto da presente 

demanda; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).TORNO DEFINITIVA a 

liminar concedida às fls. 68/70. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 706174 Nr: 415-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE CALDAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS REIS, HELTON QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:13611/MT, LILIAN CALDAS RODRIGUES - OAB:18838, 

WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:OAB/MT 14.278

 SUSPENDO o andamento deste feito, arquivando-o provisoriamente de 

acordo com o que dispõe o artigo 921, III do Código de Processo Civil, ou 

até que a parte Credora localize bens em nome da parte devedora e os 

indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Na audiência realizada às fls. 262/269 foram inquiridas as seguintes 

pessoas:

 - Dayene Monike de Souza (Parte Autora)

- Webert Junior de Oliveira Castro (Representante da parte requerida);

- Valdir Ribeiro Borra (Representante da parte requerida);

- Ataíde da Trindade dos Santos (Testemunha da parte autora);

- Dulcelir Ribeiro de Souza (Testemunha da parte autora);

- Jadson Luis de Oliveira (Testemunha da parte requerida);

Após a apresentação dos memoriais finais os autos retornaram conclusos 

para sentença, no entanto, verificou-se que o CD-R (fl. 269) onde estavam 

acondicionados os depoimentos se perdeu.

Apesar de contatos com os advogados das partes não foi possível 

encontrá-lo.

Em consulta ao backup do computador da sala de audiência também não 

foi possível a sua localização.

Considerando que os depoimentos são meios de provas a serem 

sopesados na conclusão do magistrado na sentença, será necessária a 

realização de nova audiência.

 Assim, designo audiência instrutória para o dia 25/09/2018, às 14h, para a 

oitiva das pessoas nominadas acima.

 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.: 888634 Nr: 22328-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS 

- OAB:188.868-B/ SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Diante do depósito dos honorários periciais e considerando que a perícia 

é necessária para o desate da lide, intime-se o perito para designação de 

data e hora para sua realização, cientificando-se em seguida às partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 Não obstante os argumentos da parte agravante, em sede de Juízo de 

retratação mantenho a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842326 Nr: 46411-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 106, referente a inclusão dos executados em 

cadastros de inandimplentes (art. 782 do CPC/15).

Expeçam-se os ofícios.

 Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de não manifestação, determino o arquivamento do feito até 

indicação de bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1008543 Nr: 26927-72.2015.811.0041

 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: KEILA PERREIRA DE OLIVEIRA YAMAGUCHI, JULIANO 

JUNIOR DE FRANÇA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS - 

OAB:16408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:, Leonardo Fialho Pinto - OAB:

 Dê-se vistas dos autos a parte autora que requereu o desarquivamento, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, determino que os autos retornem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116655 Nr: 17320-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 A parte autora requer o cumprimento do acordo.

Ocorre que as fls. 48/49 a parte requerida junta o comprovante da 

depósito. Assim intime-se a parte autora para manifestar sobre a referida 

petição no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378456 Nr: 14558-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA, PAULO SERGIO FANAIA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ CHAINÇA JÚNIOR, SILVIA DE 

SOUZA GOMES CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11.785/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 187, devendo expedir o necessário.

Antes, porém, intime-se a parte autora para efetuar o depósito de 

diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 404323 Nr: 36113-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGO TRANSPORTES LTDA., 

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, WALFREDO RAIMUNDO 

ADORNO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DO PRADO - 

OAB:10.990

 Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação no prazo estipulado, determino a SUSPENSÃO 

do feito, arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o 

artigo 921, III do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora 

localize bens em nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1269241 Nr: 27419-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA NARDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTC COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, JOARIBE 

PERES PROENÇA DE ARAUJO, MAIKON GONÇALO TAQUES, LAURA DE 

FÁTIMA MAGALHÃES BERÉCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT, MARIANA MORAES MIRANDA - OAB:11943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19031/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o EMBARGANTE, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1041338 Nr: 42208-68.2015.811.0041

 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: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964, NAMIR LUIZ 

BRENNER - OAB:11326/MT

 Vistos.Indefiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar em 

caráter incidental almejada pela parte embargada (...).(...).No que atine à 

preliminar de ilegitimidade passiva (...).Por tais razões rejeito a 

preliminar.No que concerne à alegação de ilegitimidade ativa do 

embargante (...).Por tais razões rejeito a preliminar.Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas, sendo as partes maiores e capazes e 

estando elas regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.Especificadas as provas que as partes pretendem produzir, 

consubstanciadas elas na produção de prova oral, mediante os seus 

mútuos depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas a serem por elas 

arroladas, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/10/2018, às 14:00 horas, na sala de audiência do gabinete do Juízo 

desta 03ª Vara Cível da Capital, para colheita do depoimento pessoal das 

partes e dos seus representantes legais e oitiva das testemunhas por elas 

arroladas.Intimem-se as partes, pessoalmente, por correio, para prestarem 
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seu depoimento pessoal, por si ou por seus representantes legais, sob 

pena de confissão.As testemunhas deverão ser intimadas pelos 

advogados que as tiverem respectivamente arrolado, na forma do artigo 

455, e §§, do NCPC.Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 843277 Nr: 47207-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9476

 Vistos.

Inicialmente, a par do acordo entabulado entre as partes e homologado por 

sentença, inclua-se no polo passivo do presente cumprimento de 

sentença a empresa Construbello Construções e Incorporações e Venda 

Ltda., CNPJ/MF n. 97.516.595/0001-74.

Ademais, intime-se o coexecutado Francisco Kleber da Silva, na pessoa 

do seu advogado, a manifestar-se acerca do petitório e documentos de 

fls. 86-110, em que alegada a ocorrência de fraude à execução, 

relativamente ao imóvel penhorado nestes autos, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, façam estes autos conclusos conjuntamente com os autos do 

processo n. 1041338 em apenso.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804936 Nr: 11400-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PURUBA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E 

PARTCIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO 

CLECIO FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19386-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO ATÍLIO 

- OAB:7988/MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564, RENATA 

FERRARI BORGES LEAL - OAB:15.628

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizados por Puruba Administração 

de Bens Próprios e Participações Ltda. contra Antônio Paulo da Cunha 

Neto e Paulo Clécio Ferlin.

Nos autos em apenso foi acolhida exceção de pré-executividade, 

declarando que o título exequendo é desprovido de exigibilidade, de forma 

que o feito executivo foi extinto.

Evidente, no caso em análise, a perda superveniente do objeto da ação, e 

consequentemente a ausência de interesse processual.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802978 Nr: 9441-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOSÉ SCALASSARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO 

CLÉCIO FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio jose scalassara - 

OAB:19268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:OAB/MT 

12.564

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizados por Sérgio José Scalassara 

contra Antônio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin.

Nos autos em apenso foi acolhida exceção de pré-executividade, 

declarando que o título exequendo é desprovido de exigibilidade, de forma 

que o feito executivo foi extinto.

Evidente, no caso em análise, a perda superveniente do objeto da ação, e 

consequentemente a ausência de interesse processual.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022685 Nr: 33256-03.2015.811.0041

 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: APARECIDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, LEANDRO ANDRADE CERCI, MARIA APARECIDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 Citem-se os requeridos, via oficial de justiça, nos endereços localizados 

via sistema BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453094 Nr: 25056-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CREPALDI MESQUITA, MARCIA 

LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 261/262 para requisitar, tão-somente, as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda, devendo a secretaria do Juízo 

observar o que dispõe a CNGC no que tange à requisição de informações 

fiscais.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar ainda o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745750 Nr: 42913-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURUBA-REPRESENTAÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR, SÉRGIO 

JOSÉ SCALASSARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio jose scalassara - 

OAB:19268

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção oposta pelos executados Puruba 

Representações e Participações Ltda., José Ramos de Figueiredo Júnior e 

Sérgio José Scalassara, e declaro nula a execução por ser o título 

desprovido de exigibilidade.Com fundamento no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente execução, por não verificar presentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071689 Nr: 56163-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812435 Nr: 18927-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B DE SOUZA VEICULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 206/209, o qual restou infrutífero consoante 

extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito e bens passíiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1192663 Nr: 2264-88.2017.811.0041

 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: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA 

FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, 

MARIA CRISTINA K. DALARI ZANELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES 

BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, 

EDER AUGUSTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11.184/MT, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TORQUATO DE 

AQUINO PEREIRA - OAB:35.309 DF

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 

14h30. 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.: 1112480 Nr: 15706-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA 

FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, 

MARIA CRISTINA K. DALARI ZANELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES 

BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, 

EDER AUGUSTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - 

OAB:13961/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, SAMIR 

HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TORQUATO DE 

AQUINO PEREIRA - OAB:35.309 DF

 Aguarde-se decisão nos autos de embargos à execução de n. 1131253.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016938 Nr: 30539-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL 8 DE ABRIL, ZILDA 

FERDINANDO BIAZOTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINETE ERNESTINA DA SILVA PAGLIAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 127/129, devendo ser procedida a penhora do 

imóvel indicado, intimando-se a parte executada, bem como seu conjuge, 

se casada for.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 387078 Nr: 22907-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA BUENO DE ALMEIDA, ALIENE DE 

CASTRO SANTOS ROSA, KARINA SIMPLICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT

 Ante a não localização das executadas e ausência de bens e ainda como 

forma de se compelir o devedor renitente ao pagamento da dívida, 
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excepcionalmente, Defiro o pedido de fls. 354 e determino a penhora 

mensal de 10% (dez por cento) do salário das executadas Rosalina Bueno 

de Almeida, Aliene Castro Santos Rosa e Karina Simplicio de Oliveira até a 

satisfação integral do débito, devendo o exequente apresentar o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901450 Nr: 30919-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANDRADE CERCI, MARIA 

APARECIDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, via oficial de justiça, nos endereços localizados 

via sistema BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131253 Nr: 23511-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, EDER AUGUSTO PINHEIRO, 

BRUNO GUEDES BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES 

BARROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO TREVISI ZANELATO, VANESSA 

FERREIRA PARRONZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, 

MARIA CRISTINA K. DALARI ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS TORQUATO DE AQUINO 

PEREIRA - OAB:35.309 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 14h. 

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.: 1148843 Nr: 31197-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 14h. 

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.: 1120756 Nr: 19092-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME, 

IVOMAR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte exequente acerca 

dos embargos de declaração de fls. 55/60 e petição de fls. 61/62, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908394 Nr: 35778-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO CLUBE CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar D Moura - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:11464/MT

 Cumpra-se imediatamente o teor do acórdão de n. 

1007499-45.2017.811.0000, intimando-se a parte executada para 

s u s p e n d e r  i m e d i a t a m e n t e  s u a s  a t i v i d a d e s  d e 

executar/transmitir/radiodifundir as obras musicais, litero-musicais de 

fonogramas até obtenção de autorização da parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902295 Nr: 31547-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MORAES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742, NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que proceda à juntada do alegado 

instrumento particular de compromisso de venda e compra de imovel 

urbano, mencionado na certidão de fls. 112/112/verso.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1021155-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CATARINO DO VALE (REQUERENTE)

ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

SAO JOSE CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021155-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSAFA CATARINO DO VALE REQUERIDO: SAO JOSE 

CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA, CONSTRUTORA SAO JOSE 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Cuida-se de pedido de 

Intervenção de Terceiro na forma de Assistência formulado por SÃO JOSÉ 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA nos autos de ação de produção 

de prova de nº. 1012656-36.2018.811.0041. Em seu pedido requesta para 

que seja admitido na qualidade de assistente do polo passivo. Pois bem. 

Em análise do pedido verifico que a via escolhida é inadequada para 

atender o pleito. O pedido deverá ser distribuído no bojo do processo 

principal e não na forma de ação autônoma. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe diante da inadmissibilidade da via eleita. Diante do 

exposto, indefiro o recebimento da petição inicial, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, incs. I e VI, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios em face da ausência da angularização processual. 

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

R. D. M. G. (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024106-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente decisão de ID 11163064. Cuiabá, 22 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023642-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTILIA ESCOLASTICA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023642-83.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014197-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD (ADVOGADO(A))

LETICIA BOM DESPACHO CAMARGO CHAVES (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 PJE n° 1014197-41.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005869-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(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 PJE n° 1005869-25.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032968-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SIDNEY APARECIDO DE CARVALHO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032968-67.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025708-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

HELIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025708-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso. Cuiabá, 

22 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GEOVANE DA COSTA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000493-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à 

possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. Decorrido o 

prazo, façam-me os autos conclusos. Após, concluso. Cuiabá, 22 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DOMINGAS PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001064-29.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à 

possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. Decorrido o 

prazo, façam-me os autos conclusos. Cuiabá, 22 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007208-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(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 PJE n° 1007208-19.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009020-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009020-96.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021485-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA ANTUNES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021485-40.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028522-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028522-21.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 22 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025109-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025109-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026291-84.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026291-84.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027403-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

RAQUEL CASONATTO (ADVOGADO(A))

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUIELE STACHIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1027403-88.2018.8.11.0041. DESPACHO Intime-se o 

patrono da exequente para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a juntada do 

comprovante do depósito bancário, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se ao Juízo de origem. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo 

de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 

de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025034-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025034-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

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-MT, 23 de agosto de 2018 Ana 
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Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027640-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

MATILDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027640-25.2018.8.11.0041 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, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027636-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027636-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Nos termos do 

art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se o autor para, no prazo de 15 

dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em vigor e 

esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). No mesmo prazo, intime-o para, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, comprovar 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, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027673-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDENIL DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027673-15.2018.8.11.0041 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, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027662-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1027662-83.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se a 

executada na forma deprecada. Após, devolva-se ao Juízo de Origem. 

Cuiabá, 22 de Agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027676-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESSI SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027676-67.2018.8.11.0041 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, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027752-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ELOY PAES DE BARROS (AUTOR(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027752-91.2018.8.11.0041 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, 24 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023910-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO OCTAVIO DE FIGUEIREDO PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE CONCEICAO DE BARROS OAB - 842.929.201-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)
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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° 1023910-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mantenho 

a decisão recorrida e objeto do RAI 1009251-18 pelos seus próprios 

fundamentos. Prestei as informações solicitadas pelo Oficio n. 

054/2018-GAB. Intime-se o réu para oferecer impugnação à contestação. 

Cuiabá, 24 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023461-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MANOEL MARTINS MENDES (EXECUTADO)

 

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 efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 9296126 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005129-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SUPERMERCADO EXTRA 

(REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre o documento juntado no ID 13566150, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 25 de agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017679-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA (ADVOGADO(A))

MARIA COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017679-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

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, 16 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 975326 Nr: 11771-44.2015.811.0041

 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: BRENDA ERUNAIÁ REATEGUI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DO NASCIMENTO 

FRANCO - OAB:2926/RO, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO 

GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:12.304-A/MT

 Trata-se de embargos de terceiros oposto por Brenda Eruanaiá Reategui 

Guimarães em face de Nereu Muniz de Macedo Filho, todos devidamente 

na exordial (p.05).

As partes apresentaram acordo extrajudicial, em que transacionaram nos 

processos de códigos 915908, 975326 e 856178, e requerem a sua 

homologação (302/305).

É o relatório. Decido.

As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação e 

consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b e c”, do CPC.

Estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b e 

c”, do Código de Processo Civil.

As partes renunciaram o prazo recursal.

Custas e honorários na forma pactuada.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915908 Nr: 40766-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARÃES, LUCIENE DO 

NASCIMENTO FRANCO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Trata-se de ação cautelar de arresto ajuizada por Nereu Muniz de 

Macedo Filho em face de Eder Luiz Paes Guimaraes e Lucieny do 

Nascimento Franco Guimaraes, todos devidamente na exordial (p.05).

As partes apresentaram acordo extrajudicial, em que transacionaram nos 

processos de código 975326, 915908 e 856178, e requerem a sua 

homologação (107/110).

É o relatório. Decido.

As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação e 

conseqüente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b e c”, do CPC.

Embora, os réus não estejam devidamente representados nos autos, eis 

que não há procuração constituindo advogado, não verifico nenhum vício 

no acordo entabulado capaz de impedir a sua homologaçãõ, até porque a 

ré Lucieny do Nascimento Franco Guimarães é advogada.

 O artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a validação do negócio 

jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, 

forma prescrita ou não defesa em lei”, nada mencionando acerca da 

imprescindibilidade da representação do causídico.

Posto isto, homologo o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b e c”, do Código de Processo 

Civil.
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As partes renunciaram o prazo recursal.

Custas e honorários na forma pactuada.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856178 Nr: 58539-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PÃES GUIMARÃES, LUCIENE DO 

NASCIMENTO FRANCO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Nereu Muniz de 

Macedo Filho em face de Eder Luiz Paes Guimaraes e Luciene do 

Nascimento Franco Guimaraes, todos devidamente na exordial (p.05).

As partes apresentaram acordo extrajudicial, em que transacionaram nos 

processos códigos 915908, 856178 e 975326, e requerem a sua 

homologação (133/136).

É o relatório. Decido.

As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação e 

conseqüente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b e c”, do CPC.

Estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b e 

c”, do Código de Processo Civil.

As partes renunciaram o prazo recursal.

Custas e honorários na forma pactuada.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944636 Nr: 57231-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALATIEL DA SILVA CRUZ, BRENO TEIXEIRA 

DA CRUZ, PAULO RICARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente os pedidos desta ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrente de acidente de trânsito proposta por Neuza 

Salatiel da Silva Cruz, Breno Teixeira da Cruz e Paulo Ricardo da Cruz em 

face de Aristides de Arruda e condeno o réu em:1.Danos materiais, 

correspondente a 1/3 do salário recebido pela vitima de R$924,00, até a 

data em que completaria 65 anos (03/06/2035), com a incidência do 13° 

salário, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais de 

1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos.2.Danos morais 

correspondentes a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que deverão ser 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).Custas processuais pelo réu, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (vinte por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de trinta 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 22 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.: 704391 Nr: 39085-38.2010.811.0041

 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: JERONIMA GOMES DE SOUZA, ESPOLIO DE GERCINO 

RODRIGUES DE SOUZA, MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210, ALCEBIADES JOSE BONFIM - OAB:3210, 

LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:10.058 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT

 Vistos.

Este processo veio concluso para julgamento antecipado da lide, tendo em 

vista o desinteresse das partes na produção de outras provas.

Entretanto, necessário converter o julgamento em diligência para 

determinar a intimação dos autores trazer aos autos certidão atualizada da 

matrícula do imovel, n. 7.015, Livro 2T, fls. 282, junto ao CRI do 2º Oficio de 

Cuiabá, no prazo de cinco dias, eis que não consta a transferência de 

domínio para os filhos da ré.

No mesmo prazo, e considerando o valor da compra e venda, deverá a ré 

explicar a ausência da outorga uxória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365199 Nr: 3197-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTER DANIEL DE FREITAS LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORELEI OLIVEIRA LOBO 

LACERDA - OAB:10.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, Luis Fernando Lemos dos Santos - 

OAB:3.098/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o oficio de p. 197, em 

que o Banco Itaú noticia o bloqueio de ativos mobiliários, em cinco dias.

Decorrido o prazo certifique-se, a fim de encaminhar resposta à referida 

instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 67146 Nr: 24557-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Juiz de Direito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASSITT NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, TATIANE ALMEIDA 

CAMACHO - OAB:OAB/MT 17237

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte exequente para manifestar-se 

em prosseguimento, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1207757 Nr: 7679-52.2017.811.0041

 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: CARLA BARBOSA GUIMARÃES COELHO, CARINA 

NEVES GUIMARÃES, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, CRISTIANE NEVES 

GUIMARÃES, BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJUR DISTRIBUIÇAO DE VEÍCULOS LTDA, 

BRAMONT MONTADORA INDL E CIA DE VEÍCULOS S/A - MAHINDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:16.258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MARCELO RENNÓ 

BRAGA - OAB:OAB/SP 157.095

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do item 20.04 do 
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Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários 

periciais, juntada às fls. 359/360, no prazo de 05 (cinco)dias, que serão 

pagos na mesma proporção pelas partes autoras e ré, consoante a regra 

do art. 95 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137384 Nr: 26298-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 99/102, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453204 Nr: 25158-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DA SILVA PRADO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO RODRIGO DA SILVA, Cpf: 

78024951134, Rg: 068.9495.0, Filiação: Oirson da Silva e Adylza Souza da 

Silva, data de nascimento: 22/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é proprietária do imóvel situado à residente à 

Rua Tenente Lira nº 138, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP. 78.015.280, 

tendo celebrado contrato de locação com o requerido, firmado na data de 

12/05/2009 vencido na data de 11/05/2010, com aluguel mensal da ordem 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se constata do incluso 

documento, (contrato doc. j. 04). Inobstante, constitua dever do locatário 

pagar o aluguel e os acessórios da locação, este deixou de pagar os 

aluguéis que venceram num total de 05 meses atrasados, O montante da 

divida dos cinco meses atrasados é de R$ 2.613,70, mais 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios, totaliza o valor de R$ 2.875,07 (dois mil 

oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos). Ao final pleiteou o 

pagamento dos (cinco) meses de alugueres atrasados no valor de total de 

R$ 2.875,07 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos.

Despacho/Decisão: Processo n° 25158-05.2010.811.0041Código: 

453204Vistos e etc.Este feito tramita desde 2010 e todas as tentativas de 

citação foram infrutíferas, estando o réu em local incerto e não 

sabido.Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Cite-se por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as rés.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas 

em razão da aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é 

feita a disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por 

meio da publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, 

como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser 

publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades 

do inciso II do art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com 

prazo de 30 dias, também deverá ser publicado em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 do 

CPC/2015.Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA, processo 

da meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza 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, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

 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: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art.482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais, juntada às 

fls. 149/151, no prazo de 05 (cinco)dias, que serão pagos na mesma 

proporção pelas partes autoras e ré, consoante a regra do art. 95 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 859978 Nr: 1753-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI, SIMÃO CARLOS 

FAVETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Certifico que em razão da devolução da carta precatória devidamente 

cumprida, nos termos do art.482,VI da CNGC procedo a intimação das 

partes para apresentarem memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, conforme determinado às fl.375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947013 Nr: 58573-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA

 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 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT
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 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art.482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais, juntada às 

fls.156/158, no prazo de 03 (três)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 720306 Nr: 15734-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & BEZERRA LTDA, OSCAR MARTINS 

BEZERRA, FERNANDO MARTINS BEZERRA, LUCIANI BORBA AZOIA 

BEZERRA, ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA, 

ORIVALDO NUNES BEZERRA, DIRCE MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências Devolvidas juntadas às fls. 101/102, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935804 Nr: 52475-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - 

OAB:OAB/SP 178268 A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

22/10/2018, às 16:30 horas, na AV. Contorno Leste(atual Juliano Costa 

Marques), nº 877 apartamento 804, Ed. Bona Vitta. Sendo assim, nos 

termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752399 Nr: 4233-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DERKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 Processo nº 4233-17.2012.811.0041

Código 752399

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Veronice Alves de 

Souza em face de Sabina Lima Derkoski. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 254236 Nr: 19031-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PLÍNIO SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 Processo nº 427/2006

Código 254236

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por José Plinio Silva Filho 

em face de Lourival Ribeiro Filho. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, citada 

na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840999 Nr: 45317-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA ASSUNÇÃO LEITE, VANIA APARECIDA 

ASSUNÇÃO LEITE, FERNANDO DENIS ASSUNÇÃO LEITE, KLEICY 

CRISTINA ASSUNÇÃO LEITE, VANIRCY ASSUNÇÃO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo nº 45317-61.2013.811.0041

Código 840999

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Fernanda Assunção 

Leite, Vânia Aparecida Assunção Leite, Fernando Dênis Assunção Leite, 

Kleicy Cristina Assunção Leite e Vanircy Assunção Leite em face de 

Banco Santander S/A. Assim, promovam-se as devidas anotações, na 

capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933438 Nr: 51136-42.2014.811.0041

 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: KASSIO BRENNO DA SILVA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PETRICIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 94/100, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 738899 Nr: 35501-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DE CÁSSIA M. BEZERRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 35501-26.2011.811.0041

Código 738899

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energisa S.A em face de S. de Cassia M. Bezerra & Cia 

Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 232860 Nr: 2157-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA, JURACI 

LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ POTRICH - 

OAB:31038

 Processo nº 58/2006

Código 232860

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Condominio 

Residencial Villa das Minas do Cuiabá em face de Alexandre Campos de 

Oliveira e Juraci Lopes de Oliveira. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 
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o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892444 Nr: 24866-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, NELSON WILLIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGARZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 Processo nº 24866-78.2014.811.0041

Código 892444

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Nelson Willians & Advogados Associados 

em face de RMD Empreendimentos Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 281084 Nr: 6410-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 Processo n° 6410-27.2007.811.0041

Código 281084

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 371).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825801 Nr: 31775-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 Processo nº 31775-73.2013.811.0041

Código 825801

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais e Lucimar Cristina Gimenez Cano em face 

de Pantanal Transporte Urbano Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915119 Nr: 40253-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BATISTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n° 40253-36.2014.811.0041

 Código 915119

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p. 138/149), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912144 Nr: 38276-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM TI E DIGITALIZAÇÃO 

LTDA., HERMANN DRUMMOND JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYBERNET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., TOMMY MIYATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. André Hiroshi Fujita - 

OAB/SP 271.498 - OAB:, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Processo nº 38276-09.2014.811.0041

Código 912144

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Spazio Digital Solução 

em Ti e Digitalização Ltda em face de Cybernet Importação e Exportação 

de Equipamentos Ltda e Tommy Miyata. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 938669 Nr: 53974-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº 53974-55.2014.811.041

Código 938669

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a executada para que se 

manifeste quanto ao saldo remanescente encontrado pelo exequente as p. 

133/135, em 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cuiabá, 23 de agosto 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733289 Nr: 29525-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO AQUINO DA COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 29525-38.2011.811.0041

Código 733289

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Romulo Aquino da 

Costa e Faria em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850258 Nr: 53335-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 53335-71.2013.811.0041

Código 850258

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ideal Nutrição Animal 

Ltda em face de Sophia Agronegócios Ltda. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363804 Nr: 936-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA PEREIRA DA CUNHA

 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: DR. FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB/MT 5.736 - OAB:

 Processo n° 936-07.2009.811.0041

Código: 363804

Vistos e etc.

 Tratando de valor incontroverso, expeça-se alvará em favor da 

exequente, conforme requerido a p. 257.

Em seguida, ao contador judicial para que verifique a existência de 

eventual saldo remanescente.

Após, intimem-se as partes para se manifestar.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 23 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.: 390098 Nr: 25505-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25505-72.2009.811.0041

Código 390098

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Aparecida Barbosa 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735723 Nr: 32095-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO GUEDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 32095-94.2011.811.0041

Código 735723

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Inácio Guedes Pereira 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 
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recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903023 Nr: 32108-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCEDES DE MOURA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Processo nº 32108-88.2014.811.0041

Código 903023

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Maria Mercedes de 

Moura Severo em face de CAB CUIABÁ S/A – Concessionária de Serviços 

Públicos de Água. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775135 Nr: 28377-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANGELA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:9322-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Processo nº 28377-55.2012.811.0041

Código 775135

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Mariangela do Prado 

em face de CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Mudar SPE 2 

Empreendimentos Imobiliários Ltda). Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 457606 Nr: 27861-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.532/548, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 458687 Nr: 28511-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDINA DE OLIVEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 28511-53.2010.811.0041

Código 458687

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por José Viana da Silva 

em face de Leopoldina de Oliveira Lobo. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 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.: 1098447 Nr: 9903-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE 

ALMEIDA FILHO, GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA, MARIA 

MADALENA DE ALMEIDA TINOCO, FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281084 Nr: 6410-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca do 

documento juntado às fls.361/369, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815188 Nr: 21642-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON DE 

MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Processo nº 21642-69.2013.811.0041

Código 815188

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Elarmin Miranda em 

face de Luzia Aparecida de Oliveira e Edson de Matos Guimarães. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiver procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829881 Nr: 35632-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONSTANCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, 

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA 

ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Processo nº 35632-30.2013.811.0041

Código 829881

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Maria Constância 

Silva em face de CAB CUIABÁ S/A – Concessionária de Serviços Públicos 

de Água. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 
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obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896157 Nr: 27115-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ERICA VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, 

GUSTAVO SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO 

GARDENAL CABRERA - OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - 

OAB:209898, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Processo nº 27115-02.2014.811.0041

Código 896157

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Tiago Emanuel 

Konerat Milani em face de Nnex Marketing Digital Ltda - ME. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 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.: 861504 Nr: 2905-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PANSIERI - OAB:OAB/DF 

33648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, 

FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a petição de fls. 

714/726.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168333 Nr: 39441-23.2016.811.0041

 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: FLORAIS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, 

ELECSONIC COMERCIO LTDA, ELECSONIC COMÉRCIO LTDA, JIAN CHENG 

ZHANG, TASSO GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8.798-A/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:51205, MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - OAB:250232

 Estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, 

do Código de Processo Civil.Custas e honorários na forma pactuada.Defiro 

o pedido da alínea “b” do acordo. Retifique o valor da causa para R$ 

650.000,00, bem como o parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) vezes.Comunique-se a Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos 

do RAI n. 1003765-52.2018.811.0000, acerca da homologação do 

acordo.As partes renunciaram o prazo recursal.Transitada em julgado a 

sentença e, considerando que as partes comunicaram o integral 

cumprimento do acordo, dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, 

COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 Processo nº 10979-71.2007.811.0041

Código 291379
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Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz Miraglia 

Jaudy e Coutinho e Polisel Advogados Associados em face de 

Associação dos Servidores do INDEA/MT. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cuiabá, 23 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.: 812436 Nr: 18928-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL), AOTORY DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DA SILVA EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18928-39.2013.811.0041

Código 812436

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Claro S.A e Aotory da 

Silva Souza em face de E. da Silva Empreendimentos. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 870529 Nr: 9981-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR MARCHEZINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM AGRO COMERCIO DE RESIDUOS DE 

CEVADA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB: 16.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA LISANDRA PEREIRA - 

OAB:86.518/RS, MARIA CRISTINA D'AMICO - OAB:57.705/RS

 Processo nº 9981-59.2014.811.0041

Código 870529

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Igor Marchezine em face de JM Agro 

Comércio de Resíduos de Cevada Ltda - ME. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cuiabá, 23 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.: 893521 Nr: 25578-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELI FALQUETTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25578-68.2014.811.0041

Código 893521

Vistos
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Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Hospital e 

Maternidade São Mateus Ltda em face de Gizeli Falquetti de Souza. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797345 Nr: 3720-15.2013.811.0041

 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): GUILHERME SERVILHA CARDOSO MONTEIRO, 

CAROLINE SERVILHA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Processo nº 3720-15.2013.811.0041

Código 797345

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico em face de Caroline Servilha Cardoso e Guilherme Servilha 

Cardoso Monteiro. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiver procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375849 Nr: 11917-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO AURÉLIO PAES DA GUIA

 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:8.506-A

 Processo nº 11917-95.2009.811.041

Código 375849

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a executada para que se 

manifeste quanto ao saldo remanescente encontrado pelo exequente as p. 

372/375, em 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cuiabá, 23 de agosto 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745208 Nr: 42329-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. L. HARDT & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANACA TRANSPORTES LTDA, CLARION S/A 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, FÁBIO ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR, 

LUCAS DOMINGUES BUENO - OAB:87.213/PR

 Processo nº 42329-38.2011.811.0041

Código 745208

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por N.L. Hardt & Cia Ltda 

e Valdemir Lenz em face de Manacá Transportes Ltda e Clarion S.A 

Agroindustrial. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos 

e sistema Apolo.

Intimem-se as devedoras, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de as devedoras serem representadas pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação das devedoras somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).
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Por fim, se as devedoras não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

executadas, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 321794 Nr: 23497-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI, ANA LUCIA RICARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Ana Lúcia Ricarte em 

face de José Augusto da Silva Curvo, objetivando o recebimento dos 

honorários sucumbenciais.

Deferida a penhora no percentual de 30% sobre a renda liquida dos 

honorários do executado junto a empresa Unimed Cuiabá (p.95), o 

mandado foi devidamente cumprido nas p. 139/140.

À p. 144 a Unimed informou a impossibilidade da retenção do numerário, 

tendo em vista que no mês de janeiro/2016 o executado não obteve 

produção.

A exequente requer o cumprimento integral da decisão que determinou a 

penhora dos honorários do executado (p.148/149 e p. 150).

O advogado Odair Busiquia requereu sua exclusão dos autos, visto que 

não é advogado do executado (p.152).

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que a decisão que determinou a penhora de 30% 

sobre a renda líquida dos honorários do executado junto a empresa 

Unimed Cuiabá foi mantida pelo TJMT (RAI n. 76389/2013 – p. 122/126).

Referida decisão determina que, realizada a retenção do percentual de 

30%, o mesmo deve ser entregue à exequente, devendo prestar contas 

mensalmente nos autos.

A Unimed informou nos autos, em fevereiro/2016, que no mês de janeiro 

de 2016 não houve produtividade do executado, razão pela qual não 

realizou a retenção determinada.

Não há nos autos qualquer outra informação acerca da eventual retenção 

e posterior entrega a exequente.

Diante disso, determino a intimação da Unimed para que informe nos autos, 

em cinco dias, se realizou outras retenções, prestando conta nos autos.

Na hipótese de não ter ocorrido outras retenções, deve a Unimed cumprir 

a decisão de p. 95, sob pena do crime de desobediência.

Defiro o pedido da p. 152, eis que o mesmo substabeleceu ao advogado 

Marcos Vinicius Oliveira Pereira da Silva (p.142/143). Anote-se no Sistema 

e capa dos autos.

Intimem-se todos desta decisão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806876 Nr: 13357-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPARGATAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES, 

ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, GISELE MARGARIDA ZYGER 

MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR PIEROZAN 

MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, TÂNIA MARTA 

ZANCANARO MAGALHÃES, A. B. R. PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Mantenho a decisão de p. 157 pelos seus próprios fundamentos.

Não há pedido de informações no RAI 1008998-30.2018. (p. 159/160).

Defiro o pedido de citação por hora certa, na forma requerida à p. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 68665 Nr: 11540-76.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Campos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327 MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:1003/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a petição de fls. 

1052/1054, bem como, em cumprimento ao despacho de fl. 1051, retirar 

certidão para protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Ofício da Vara do Trabalho de Diamantino/MT (fls. 2.217/2.219), no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 896157 Nr: 27115-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ERICA VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, 

GUSTAVO SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO 

GARDENAL CABRERA - OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - 

OAB:209898, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Vistos etc.

 No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1036914-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCA DE SIQUEIRA RONDON (AUTOR(A))

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OCCHIENA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036914-47.2017.8.11.0041 SENTENÇA IRENE 

FRANCA DE SIQUEIRA RONDON ajuizou ação de despejo por falta de 

pagamento c/c cobrança e pedido liminar em desfavor de CARLOS 

OCCHIENA . A inicial foi instruída com diversos documentos. Determinada 

a intimação da autora para comprovar que necessita dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a mesma informou a desistência do feito (ID 

14414207). É o relatório. Decido. A autora desistiu do feito e requereu a 

sua extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi citado. Desta 

forma desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido 

de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem custas Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de agosto de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 781818 Nr: 35435-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E 

TRASPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFUTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado na petição encartada à fl. 270, vez que o 

acordo entabulado às fls. 260/261 e homologado por sentença (fl. 262) as 

partes estipularam regras de adimplemento da obrigação sem qualquer 

ressalva.

Ademais, ainda que no mencionado termo de acordo as partes deixaram 

de constar sobre a retirada das penhoras formalizadas sobre os veículos 

indicados à fl. 250, sua permanência mostra-se desproporcional e 

desarrazoada, já que não há notícia nos autos de inadimplemento das 

obrigações assumidas pela parte Executada.

Por fim, segue anexo o extrato com as baixas das penhoras.

Ao arquivo, já que o feito fora desarquivado unicamente para este 

propósito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 881905 Nr: 17954-65.2014.811.0041

 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: DAVI LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Tendo em vista que o autor estava preso quando da realização da perícia 

e foi expedido ofício solicitando ao Diretor da Penitenciária que o 

encaminhasse à perícia, impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da 

parte autora, para manifestar acerca do não comparecimento do autor na 

perícia designada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071445 Nr: 56023-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, JULIANA 

SILVA PAULINO MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dia, retirar o Termo de Penhora e o Termo de Arresto e providenciar sua 

averbações junto ao cartório competente, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo de cinco 

(05) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 340027 Nr: 10346-26.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR FERREIRA CALDAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.480-E/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

comparecer em juízo e verificar as solicitações do cartório do 2º Serviço 

Notarial, e, em sendo necessário, retirar os autos em carga levando até 

este para verificação da documentação exigida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 786292 Nr: 40183-87.2012.811.0041

 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: ARIANA PATRICIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO, PROSIGMA LABORATORIO, 

OCTALAB LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI 

BALDO - OAB:MT/13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DÉBORA KANANKAITY TAICICO - 

OAB:SP/321.863, JANGO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:30302/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 27/09/2018, a partir das 13horas, devendo o(a) autor(a) comparecer 

no Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, lote 07 - 

CPAI (fundos do terminal rodoviário) telefone: 3641-7100, portando seus 

documentos pessoais, atestados e exames complementares (radiografias) 
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que por ventura possa ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 442215 Nr: 18373-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINA LUIZA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos para intimar a parte Autora, por intermédio de seu patrono, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar a localização dos veículos, afim de 

dar cumprimento no mandado de remoção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 254740 Nr: 19289-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JESUS PIMENTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo de avaliação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770352 Nr: 23363-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATONI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 Impulsiono os autos para intimar o autor por intermédio de seu patrono, 

para que acompanhe o envio do ofício ao cartório do 2º ofício 

encaminhado para lavratura da escritura do imóvel. Número do malote 

digital 81120183606933 encaminhado nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797301 Nr: 3674-26.2013.811.0041

 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: CASA ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Impulsiono os autos para intimar o autor por intermédio de seu patrono, 

para que acompanhe o andamento do mandado de transcrição de imóvel 

encaminhado nesta data ao cartório do 2º oficio de Várzea Grande, por 

malote digital n. 811201836047 encaminhado nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 455786 Nr: 26844-32.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BALDUINO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

 Certifico que manuseando os autos, verifiquei que a autora nã foi 

localizada no endereço constante dos autos e a intimação de fls. 301 foi 

publicada em nome do antigo patrono da autora, visto que não estava 

atualizado no sistema, assim procedo novamente a intimação do autor, 

através de seu advogado, para comparecimento na audiência designada 

para o dia 27/08/2018, às 14h30m.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750699 Nr: 2428-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA COMERCIO D ECAMINHÕES E REVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANCI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028, VANESSA 

CRISTINA MENDES FERREIRA - OAB:17173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935070 Nr: 52085-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009753 Nr: 27482-89.2015.811.0041

 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: JOAQUIM ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 7158-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO ANICETTO BIOLCHI, 
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VERA LUCIA DELLA VALLE BIOLCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA PERIN - OAB:OAB/19637, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Face a inércia da parte requerida, devidamente citada, impulsiono os 

autos para intimar a parte Exequente, por intermédio de seu patrono, para 

requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835920 Nr: 40985-51.2013.811.0041

 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: SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA EPP, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, 

para: 01) Condenar as Requeridas na obrigação de fazer de efetuar os 

reparos na pintura e lataria do veículo para solucionar os vícios apontados 

na inicial; 02) Condenar as Requeridas, solidariamente, a restituição do 

valor de R$22.303,32 (vinte e dois mil trezentos e três reais e trinta e dois 

centavos), referente ao abatimento de 40% (quarenta por cento) do preço 

pago pelo veículo, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE desde o pagamento, e acrescido de juros de mora de 12% 

(doze por cento) ao ano a contar da citação; 03) Condenar as Requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo os juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da 

publicação da presente decisão; e 04) Condenar as Requeridas, 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estiloPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 777642 Nr: 31010-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTO SAUDE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOU DA COSTA & CIA LTDA EPP, 

GUIOVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 809837 Nr: 16322-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ANTONIO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, BANCO 

CANTONALE DE GENÈVE (BCGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se que o litisconsorte necessário Banco Cantonale de Genéve 

(Bege) ainda não foi citado e que a carta precatória expedida para 

intimação da Requerida para constituir novo patrono nos autos restou 

infrutífera (fls. 281/284).

A respeito da intimação da requerida Agrenco do Brasil S/A para constituir 

novo patrono, verifica-se à fl. 240 que tramita processo de falência da 

referida ré junto ao Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 

da Comarca de São Paulo – SP.

Logo, oficie-se o referido Juízo para informe a existência de processo de 

falência da referida ré e, caso positivo, que indique quem é o 

administrador judicial da massa falida e onde pode ser encontrado.

Com a resposta, expeça-se carta precatória para intimação da massa 

falida, pelo administrador judicial, para constituir novo advogado nos 

autos, sob pena de revelia (art. 76, §1º, II, CPC).

Quanto a citação do litisconsorte necessário, defiro o pedido de intimação 

da advogada Heloisa Gomes Slav via DJE, como pretendido no item “a” da 

petição de fl. 272/verso, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

endereço do Banco Cantonale de Géneve.

Indicado o endereço, proceda-se a citação.

Não sendo indicado o endereço do litisconsorte necessário, defiro a sua 

citação por meio de carta rogatória (pedido de item “b” da petição de fl. 

272/verso).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 791439 Nr: 45514-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANQUE CANTONALE DE GENEVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTONIO LANZARINI, JOSÉ MIGUEL 

LANZARINI, ROSA DE MOURA LANZARINI, CELSO LANZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA GOMES SLAV - 

OAB:209504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 Vistos etc.

Embora a presente ação executiva esteja suspensa, por força da decisão 

de fls. 462/463 prolatada nos Embargos à Execução em apenso (cód. 

791440), autoriza-se a análise das questões urgentes.

Diante do contido em fls. 48/51 determino a substituição processual de 

José Miguel Lanzarini por seu Espólio, representado pela inventariante 

Rosa de Moura lanzarini, nos termos do artigo 110 do Código de Processo 

Civil.

Anote junto à autuação e capa dos autos.

Encontra-se pendente de apreciação o petitório de fls. 130/138, pelo qual 

os Executados objetivam a desconstituição das averbações contidas nas 

matrículas de n. 2.858, 3.102 e 5.425 (CRI de Nova Mutum-MT) e a 

condenação da Exequente por litigância de má-fé.

 Sem maiores delongas, observa-se através dos documentos de fl. 159 e 

fls. 168/174 que a presente execução está integralmente garantida pelo 

imóvel registrado sob a matrícula de n. 2.857, tanto é assim que houve a 

suspensão do presente feito.

Logo, em evidência que as averbações realizadas junto às matrículas de 

n. 2.858, 3.102 e 5.425, todas registradas junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum-MT, são abusivas e acarretam prejuízos aos 

Executados.

Desta forma, a desconstituição das averbações realizadas junto às 

referidas matrículas (n. 2.858, 3.102 e 5.425 CRI de Nova Mutum-MT) se 

impõe, razão pela qual defiro o pedido de item “a” da petição de fls. 

130/138.

Oficie-se o CRI competente.

Por consequência, deixo de apreciar os embargos declaratórios de fls. 

234/235 e a petição de fls. 258/260.

Não havendo urgência, o pedido de condenação da Exequente por 

litigância de má-fé será apreciado posteriormente.

Aguarde o julgamento dos Embargos à Execução em apenso, de cód. 

791440.

Cumpra-se. Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1138358 Nr: 26725-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELLI- ME, 

NIKERSON ROMÃO MAGALHÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, TABAJARA AGULAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 309357 Nr: 17462-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA CIMADON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, 

JOSÉ CARLOS CORREA COELHO, LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA - 

OAB:11.309/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:19662/O, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 927006 Nr: 47661-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS HAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878

 Vistos etc.

Inicialmente, com base no art. 357, I do Código de Processo Civil dou o 

feito por saneado e com base no inciso II do mesmo texto legal, fixo como 

ponto controvertido como a comprovação do dano.

Diante do pleito formulado pela Advogada da Autora, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha.

Entretanto, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil e diante do 

documento acostado à fl. 31, onde o Senhor Delegado de Polícia requisitou 

as imagens do local onde teria ocorrido o suposto furto, por isso, 

determino que a Requerida, no prazo de 15 dias, entregue a este juízo as 

imagens solicitadas pela autoridade policial um dia após a ocorrência.

Em igual prazo, ofereço à Autora que junto aos autos, documentos com a 

finalidade de comprovar a aquisição dos bens elencados às fls. 33/35, 

assim como deverá comprovar a vinculação do cartão de crédito utilizado 

para realizar a compra objeto do cupom fiscal arrolado à fl. 29 à sua 

presença no estabelecimento.

Determino ainda que a Autora traga aos autos, documentos que 

comprovem que ela teria chegado de viagem naquele dia, assim como 

documentos para comprovar o reparo do veículo supostamente danificado 

no estacionamento do estabelecimento da Requerida, em especial se 

houve acionamento de seguro.

Com a juntada dos documentos, vistas as partes, no prazo sucessivo de 

20 dias para que apresentem suas alegações finais em forma de 

memoriais.

Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921106 Nr: 44079-70.2014.811.0041

 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: VINICIUS A IVOGLO TRANSPORTES ME, VINICIUS 

AMADOR IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EURIS BOTON, SUL AMERICA 

NACIONAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605 OAB/MT, ROBERTO MENDES DIAS - 

OAB:115433

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a culpa pelo acidente 

noticiado na inicial. O ônus da prova incumbe à Requerente, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal do requerido Antonio Euris Boton e do 

representante legal da Requerente, conforme pleiteado em fl. 15 e fl. 142. 

Desnecessário a oitiva do representante legal da seguradora denunciada, 

pois em nada ajudará para solução da controvérsia.

Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Ressalto, por fim, que o pedido de produção de prova pericial (fl. 210) 

será apreciado após a realização da audiência instrutória, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1154342 Nr: 33619-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA FERREIRA MORAES OMIZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com pedido de Exibição de 

Documentos ajuizada por Roberta Ferreira Moraes Omizzolo em face de 

Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento dos 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, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da 
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justiça.Havendo requerimento e indicação dos dados bancários, 

expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida para 

devolução da importância relativa aos honorários periciais (fl. 142). 

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.: 922673 Nr: 45052-25.2014.811.0041

 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: GDSS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHIEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da presente Ação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por G. da S. S. em face de Femina Hospital Infantil e Maternidade, 

por consequência, condeno a Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa, atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cujo a cobrança 

ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Sem custas e despejas processuais ante o beneficio da gratuidade 

judicial. 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.: 22534 Nr: 5697-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARAES DE JESUS 

- OAB:6595

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Execução 

ajuizada por Trescinco Distribuidora de Automóveis LTDA em face de 

Manoel Martins Dias, sem resolução de mérito.Condeno a Exequente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso houver. Deixo de 

fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da 

parte contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 837851 Nr: 42594-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS PRÓ-CONDOMINIO CUIABÁ LTDA, EDGAR 

JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL 

SAN MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:13544/0, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:13.544/MT, ROBERTO MARTINS - OAB:56.752 PR, VINICIUS 

FONSECA BOLONHEIS - OAB:60.475PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.Defiro a produção de prova testemunhal, assim como o 

depoimento pessoal dos representantes legais das partes, conforme 

pretendido por elas em fl. 545 e fl. 548.Para tanto, designo audiência de 

instrução, debates e julgamento para o dia 22 de novembro de 2018, às 

14:30 horas.Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao 

ato, sob pena de confissão.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil, e informar suas testemunhas da solenidade, 

nos termos do artigo 455 do mesmo Código.Arrolada testemunha que 

reside em comarca diversa, expeça-se carta precatória para realização 

de sua oitiva.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 897650 Nr: 28049-57.2014.811.0041

 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: SONIA MARIA MARZENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HISA SANO, YOSHIKO SANO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

Para apreciação da impugnação à assistência judiciária gratuita, determino 

que a Requerente comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, 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 

revogação do benefício (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015).

 Determino o desentranhamento das petições de fls. 82/83 e fl. 86, 

conforme decisão de fls. 109/110. Após, renumere os autos.

Cientifique-se novamente o Município de Cuiabá-MT, para que manifeste 

interesse na causa no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpridas todas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos para saneamento e possível julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito 

está inserido na meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1089677 Nr: 6052-47.2016.811.0041

 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: GILMAR ZANIOLO

 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:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para que se manifeste acerca do 

cumprimento voluntário da sentença de fls. 145/148, no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 843927 Nr: 47799-79.2013.811.0041

 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: Mirian Soares Passos Medeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA, GILBERTO 

RODRIGUES PINTO, CÉSAR TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 

6.524-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Defiro a produção de prova pericial médica pleiteada pelos requeridos (fl. 
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96, fl. 228 e fl. 331), para verificar a ocorrência ou não de erro 

médico.Para realização da prova pericial, nomeio como perita judicial a Dra. 

Marisa Fernanda Vieira Tavares, médica ginecologista e obstetra, CRM/MT 

n. 2324, que poderá ser encontrada na Clínica Materna, situada na Rua 

Arthur Bernardes, n. 132, bairro Duque de Caxias II, nesta Capital; ou pelo 

e-mail marisafernanda@terra.com.br; ou pelos telefones (65) 99972-0837; 

3322-3840; e, 3624-9922.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia. O pagamento dos 

honorários periciais será realizado em 50% (cinquenta por cento) no início 

dos trabalhos e o restante ao final, depois de prestados os 

esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil). 

Intimem as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, 

arguirem impedimento ou suspeição da profissional nomeada, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código 

de Processo Civil).Intime-se a perita judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste a concordância da nomeação e, por 

consequência, caso positivo, apresente a proposta de honorários.Com a 

indicação dos honorários periciais, intimem-se as partes para 

manifestarem concordância em 15 (quinze) dias e, havendo, deverão os 

Réus depositar o valor integral, de forma rateada entre eles.Com o 

depósito, intime-se a perita judicial para designar dia e hora para início dos 

trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos.Do laudo, às partes e, após, conclusos para continuidade da 

fase instrutória se necessário, oportunidade que serão apreciados os 

demais pedidos de produção de prova, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1169488 Nr: 39943-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMILLY BELO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança Securitária 

- DPVAT ajuizada por Hemilly Belo Marques em face de Porto Seguro CIA 

de Seguros Gerais, sem resolução do mérito.Sem custas, em razão da 

assistência judiciária gratuita.Condeno a Autora em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do previsto no artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764480 Nr: 17131-62.2012.811.0041

 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: WELINTON JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, Giselle Paulo Sévio da Silva - OAB:20.298-A, GRACE 

KAREN DECKER - OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 

12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 (...) Dito isso, reconheço a prescrição do pedido de ressarcimento da 

comissão de corretagem pleiteada pelo Requerente, por consequência, 

julgo extinto o feito tão somente em relação a esta pretensão contida na 

alínea “d.4”, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Por 

consequência, deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade da requerida 

Goldfarb Pdg 3 Incorporações Ltda preliminar de ilegitimidade passiva 

quanto ao pedido de devolução dos valores pagos à título de comissão de 

corretagem, em razão da perda de objeto. (...) Desta feita, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ginco Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Inexistindo outras preliminares a serem sanadas, sendo 

legítimas as partes e estando devidamente representadas, dou o feito por 

saneado. No que concerne as provas a serem produzidas pelas partes, 

verifico que o cerne da questão está consubstanciado no suposto 

descumprimento contratual por partes das Requeridas, portando, entendo 

que não há necessidade de produção de outras provas além das já 

contidas no feito. Desse modo, o feito está apto ao julgamento antecipado 

da lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, contudo, 

deixo de proferir sentença neste momento em razão dos motivos que 

passo a expor. (...) Diante do exposto, determino a suspensão do 

presente feito até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos 

Recursos Especiais nº. 1.614.721/DF e nº. 1.631.485/DF (tema 971). Com 

a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça, 

venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 826745 Nr: 32648-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:14573/PR, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Vistos etc.

Observa-se que os veículos constantes no extrato encartado à fl. 188 não 

foram penhorados naquela ocasião, conforme se vê na decisão de fl. 185.

Até porque, na decisão de fl. 197 o juízo determino a penhora apenas 

sobre o veículo de placa OBD0824, conforme consta no termo de penhora 

encartado à fl. 198.

Assim, procedo, nesta data a liberação da penhora registrada sobre o 

veículo supracitada, conforme extrato em anexo.

Considerando que os presentes autos foram desarquivados com a 

finalidade exclusiva de obter a baixa da penhora, determino seu imediato 

retorno ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 891727 Nr: 24377-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR RODRIGUES AMADOR

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Julio Cesar 

Rodrigues Amador em face de Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, sem 

resolução do mérito.Sem custas, em razão da assistência judiciária 

gratuita. Condeno o Autor em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por 

força do previsto no artigo 98, §3º, do mesmo Código.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907573 Nr: 35269-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALBINO RAFFAELI DA COSTA, NIVALDO 

DAMASCENO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DAMASCENO GOMES, MONA KACIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO ALBINO RAFFAELI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949, DAVI FRANCISCO CRUZ - OAB:17195/O-MT, ERNANDES 

RODRIGO STREY - OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949, DAVI FRANCISCO CRUZ - OAB:17195/O-MT, ERNANDES 

RODRIGO STREY - OAB:7611/MT

 Diante do exposto, rejeito os Embargos Monitórios opostos por Mona 

Kacia Rodrigues dos Santos e, por consequência, com fundamento no 

artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial da Ação Monitória 

ajuizada por Antônio Albino Raffaeli da Costa em face de Nivaldo 

Damasceno Gomes e Mona Kacia Rodrigues dos Santos, constituindo em 

título executivo judicial os cheques acostados em fls. 24/25, cujo valor 

deverá ser atualizado conforme o teor da presente. Condeno os 

Requeridos/Embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Intime-se a Defensoria Pública na forma 

da lei.Com o decurso de prazo recursal, intime-se o 

Requerente/Embargado para que promova o cumprimento de sentença, 

procedendo com as anotações junto ao Sistema Apolo e na capa dos 

autos referente a conversão da presente em título executivo. Intimado 

para promover o cumprimento de sentença e não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Retifique-se a 

capa dos autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 842348 Nr: 46432-20.2013.811.0041

 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: ITAMIR GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLSKWAGWM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, LOESTE RODRIGO MARÇAL SIQUEIRA - 

OAB:17.194-MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial da presente Ação, para: 01) 

Condenar as Requeridas, solidariamente, a substituírem o veículo adquirido 

pelo Requerente por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em 

perfeitas condições de uso; 02) Condenar as Requeridas, solidariamente, 

a indenizarem as perdas e danos relativas as despesas com 

transferência de seguro, financiamento, registro de propriedade com o 

novo veiculo, a ser calculado em liquidação de sentença por arbitramento; 

3) Condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo os 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir da publicação da presente decisão; e 4) Condeno, 

ainda, as Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estiloPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 712738 Nr: 6923-53.2011.811.0041

 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: ANGELO RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA, 

ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA - 

OAB:12195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:12425/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução de 

mérito, tão somente em face de Maria Eduarda de Oliveira Filha, devendo o 

feito prosseguir contra o requerido Ernesto Soares de Carvalho 

Junior.Sem custas, dado a assistência judiciária gratuita.Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

patrono da referida Ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Transitada em julgado a presente, retifique-se o polo 

passivo junto à autuação e capa dos autos.No mais, dando 

prosseguimento ao processo, verifico que as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, razão pela qual dou o feito por saneado.Fixo 

como ponto controvertido da presente ação os danos morais sofridos pelo 

Requerente, assim como os danos materiais, consistentes nos valores 

que o mesmo deixou de lucrar. O ônus da prova incumbe ao Requerente, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.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. Após, conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090803 Nr: 6467-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMO PEAGUDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBHORA RENATA NUNES 

RODRIGUES - OAB:22.209/O

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo audiência 

de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 

14:30h.

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 das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 846440 Nr: 50057-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. V. PORTELA VEÍCULOS - ME, WAGNER 

VASCONCELOS PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS TRANSPORTE 

E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546, EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - OAB:10.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada WK Veículos em face de RM Construções Elétricas Transporte e 

Logística LTDA para: 1) Declarar rescindido o contrato firmado entre as 

partes (fls. 56/57); 2) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais no valor de R$ 24.618,60 (vinte e quatro mil, 

seiscentos e dezoito reais e sessenta centavos), bem como, ao 

pagamento dos aluguéis dos veículos pelo período de três meses, que 

serão apurados em sede de liquidação de sentença. Sobre o referido 
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montante incidirá correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A quantia 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deverá ser abatido da indenização 

devida; e, 3) Rejeitar o pedido de condenação da Requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais.Nos termos do artigo 86, parágrafo 

único, aliado ao artigo 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 791440 Nr: 45515-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ANTONIO LANZARINI, JOSÉ MIGUEL LANZARINI, 

ROSA DE MOURA LANZARINI, CELSO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CANTONALE DE GENÈVE (BCGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA GOMES SLAV - 

OAB:209504/SP, SLAV SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:12.190

 Vistos etc.

Diante do contido em fls. 48/51 determino a substituição processual de 

José Miguel Lanzarini por seu Espólio, representado pela inventariante 

Rosa de Moura lanzarini, nos termos do artigo 110 do Código de Processo 

Civil.

Anote junto à autuação e capa dos autos.

Certifique-se se houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005214-79.2017.8.11.0000 (fls. 

559/563), que foi modificado em parte por meio do acórdão de fls. 

582/591.

Certifique-se se houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006846-43.2017.8.11.000 (fls. 

575/581).

Deixo de apreciar o pedido de item “a” da petição de fls. 593/599, pelo qual 

os Embargantes pretendem a revogação da multa diária fixada na ação 

executiva, pois a matéria foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (fls. 575/581). Não obstante a isso, como bem salientou o 

desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha “o feito executivo está 

suspenso, aguardando o julgamento do mérito dos embargos à execução, 

devendo ainda ser instaurado procedimento de liquidação da execução, 

conforme determinado no julgamento do RAI n. 67964/2016, motivo pelo 

qual a referida multa poderá ser eventualmente revogada, se for o caso”.

Quanto aos pedidos para distribuição dinâmica do ônus da prova (item “b” 

da petição de fls. 593/599), como autoriza o artigo 373, §1º, do Código de 

Processo Civil, e produção de prova testemunhal (item “c” da referida 

petição), postergo a apreciação para o momento do despacho saneador, 

que será realizado em conjunto com o saneador da Ação Declaratória de 

Nulidade e Inexigibilidade das CPR’s, processo este em apenso (cód. 

809840), em virtude da existência das mesmas causas de pedir e pedidos 

das ações.

Determino a abertura de novo volume dos autos, conforme determina a C. 

N. G. C.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794487 Nr: 803-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594/SP, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da presente Ação ajuizada por Marco Aurélio Benedicto 

Ramos em desfavor de Fiat Automóveis S/A, por consequência, condeno 

o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor dado à cada ação, atualizado, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC, cujo a cobrança ficará suspensa, por 

força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código.Sem custas e 

despejas processuais em ambos os feitos ante o beneficio da gratuidade 

judicial. 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.: 909339 Nr: 36383-80.2014.811.0041

 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: REGINALDO BATISTA DE BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

Ação de Cobrança ajuizada por Reginaldo Batista de Belem em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.Condeno a parte 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 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. Sem custas, ante 

a assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857657 Nr: 59887-52.2013.811.0041

 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: DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO GARCIA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, Sul 

América Cia Nacional de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILOMAR HILLER - OAB:MT - 

10.768, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DENNER BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da Ação Indenizatória ajuizada por Deborah Regina de 

Araújo Daltro Garcia Sales em face de Condomínio Florais dos Lagos e a 

litisdenunciada Sul América Cia Nacional de Seguros S.A..Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 809840 Nr: 16325-90.2013.811.0041

 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: SILVIO ANTONIO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO 

CANTONALE DE GENÈVE (BCGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Observa-se que o litisconsorte necessário Banco Cantonale de Genéve 

(Bege) ainda não foi citado e que a carta precatória expedida para 

intimação da Requerida para constituir novo patrono nos autos restou 

infrutífera (fls. 281/284 da ação cautelar em apenso).

A respeito da intimação da requerida Agrenco do Brasil S/A para constituir 

novo patrono, verifica-se à fl. 209 que tramita processo de falência da 

referida ré junto ao Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 

da Comarca de São Paulo – SP.

Logo, oficie-se o referido Juízo para informe a existência de processo de 

falência da referida ré e, caso positivo, que indique quem é o 

administrador judicial da massa falida e onde pode ser encontrado.

Com a resposta, expeça-se carta precatória para intimação da massa 

falida, pelo administrador judicial, para constituir novo advogado nos 

autos, sob pena de revelia (art. 76, §1º, II, CPC).

Quanto a citação do litisconsorte necessário, defiro o pedido de intimação 

da advogada Heloisa Gomes Slav via DJE, como pretendido no item “a” da 

petição de fl. 249/verso, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

endereço da instituição bancária.

Indicado o endereço, proceda-se a citação.

Não sendo indicado o endereço do litisconsorte necessário, defiro a sua 

citação por meio de carta rogatória (pedido de item “b” da petição de fl. 

249/verso).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 900560 Nr: 30266-73.2014.811.0041

 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: EVANDRO RAMOS DE ARRUDA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Evandro Ramos 

de Arruda em face de Bradesco Seguros S.A para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 854564 Nr: 57118-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA NADAL, SONIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A, 

AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, AGM PARTICIPAÇÕES LTDA, MUDAR 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA Mª ANGELINI DE ANDRADE 

PESSOA - OAB:OAB/MT 18.053, MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - 

OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246.662 SP, DANIEL 

PEREIRA DA COSTA - OAB:120745, ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:200.488, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP, RAFAEL 

CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:18764

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da presente Ação, para: 1) Rescindir o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; 2) 

Condenar as Requeridas, solidariamente, a indenizarem os Requerentes à 

título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada 

um, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data; 3) Condenar as 

Requeridas, solidariamente, a restituírem os Requerentes a importância de 

R$28.335,44 (vinte e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos) relativa aos valores integrais pagos pelo imóvel, com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção 

monetária pelo índice INPC a contar do desembolso de cada pagamento 

realizado; e, 4) Condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750810 Nr: 2546-05.2012.811.0041

 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: MAUREN MARA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OMERO DE MOURA, ADALBERTO 

FRANCISCO GRUNEMBERG, PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FÁTIMA 

FIRMINO DE MOURA, M.D.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOSE 

RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT

 Vistos etc.

A litisconsorte M. D. C. Empreendimentos e Participações LTDA arguiu 

preliminar de decadência, em sua defesa.

No entanto, a matéria suscitada já foi apreciada por este Juízo às fls. 

345/347, razão pela qual deixo de analisa-la, mantendo-se inalterada a 

referida decisum.

Dando prosseguimento ao feito, entendo necessário a realização da prova 

pericial grafotécnica pleiteada pela Requerente (fl. 14) e pela litisconsorte 

(item “a”, fl. 375), para verificar a ocorrência ou não de fraude, 

consistente na falsificação de foto e assinatura da Requerente.

Para realização da prova pericial, 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.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia. Considerando que a Requerente é beneficiária da 

justiça gratuita, ressalto ao perito que os honorários serão pagos ao perito 

ao final da demanda pela parte vencida e, sendo a Requerente, pelo 

Tribunal de Justiça.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos.

Com a apresentação da proposta de honorários, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem concordância com a 

proposta.

Havendo concordância, intime-se o perito judicial para designar dia e hora 

para início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Após, conclusos, oportunidade que serão apreciados os demais pedidos 

de produção de prova.

Por fim, determino a abertura de novo volume dos autos, adequando o 

número de folhas por volume, conforme determina a C. N. G. C.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 829083 Nr: 34917-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIBR, KELLI BELCHIOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos etc.

Em razão do contido em fls. 388/390, redesigno a audiência de instrução, 

debates e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão informar as testemunhas arroladas tempestivamente 

para comparecimento à solenidade (fls. 202/204 e 337/338), nos termos 

do artigo 455 do Código de Processo Civil.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 202/204 e a juntada no 

feito observando a ordem cronológica, procedendo, após, a renumeração 

dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 920831 Nr: 43955-87.2014.811.0041

 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: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMM LOPES & FILHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE SANTANA 

- OAB:11705

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Admilson Alves de Figueiredo ME em face de DMM Lopes & 

Filhos LTDA para: 01) Declarar a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial, tornando definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 45/verso; 02) 

Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de reparação por danos morais sofridos pela Requerente, com a 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento; e, 

03) Condenar a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, em honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado a presente 

decisão, 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.: 824707 Nr: 30752-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINICKER DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, IMOBILIARIA 

PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na petição inicial da presente Ação ajuizada por Linicker da Silva Araújo 

em desfavor de Sisan Engenharia Ltda e Imobiliária Paiaguás Ltda, para: 

01) Confirmar a liminar concedida em fls. 128/129; 02) Condenar as 

Requeridas, solidariamente, a indenizarem a parte autora referente aos 

danos materiais no valor de R$3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta 

reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação das Requeridas, bem como deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC/IBGE, desde o desembolso de cada pagamento; 03) 

Condenar as Requeridas, solidariamente, a indenizarem o Requerente 

pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data; e, 04) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que 

dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 906751 Nr: 34741-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDREY DE OLIVEIRA SANTOS, ROSINEIDE SANTOS 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA MARQUES 

QUINELLATO - OAB:17.406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, assim como o depoimento 

pessoal dos Requerentes, conforme pleiteado em fl. 148.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 27 de novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se os Requerentes pessoalmente para comparecimento ao ato, 

sob pena de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835813 Nr: 40883-29.2013.811.0041

 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: THIAGO FONTES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial da presente Ação ajuizada por Thiago Fontes Figueiredo em 

desfavor de Mudar Spe2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, para: 1) 

Rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado 

entre as partes; 2) Declarar nula quaisquer cláusulas que isentem de 

responsabilidade as Requeridas quanto ao atraso na entrega do imóvel e 

retenção de valores pagos pelo Requerente; 3) Condenar a Requerida a 

indenizar o Requerente à título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida 

e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data; 4) Condenar a 

Requerida a restituir o Requerente a importância de R$20.437,77 (vinte mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) relativa aos 

valores integrais pagos pelo imóvel, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação válida e correção monetária pelo índice INPC a contar do 

desembolso de cada pagamento realizado; e, 5) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 
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Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 879302 Nr: 16360-16.2014.811.0041

 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: PATRICIA FERNANDA SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS DAS DORES, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - 

OAB:17.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:17761-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Indenização ajuizada por Patricia Fernanda Santos Motta em face de 

Fernando Martins das Dores e Liberty Seguros S/A para: 01) Condenar os 

Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo montante será acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, respondendo 

a Liberty Seguros S/A apenas até o limite da apólice firmada com o 

requerido Fernando; 02) Condenar os Requeridos ao pagamento de 

indenização por danos estéticos no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

cujo montante será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice 

INPC a partir do arbitramento, respondendo a Liberty Seguros S/A apenas 

até o limite da apólice firmada com o requerido Fernando; 03) Condenar os 

Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$ 3.946,71 (três mil, novencentos e quarenta e seis reais e setenta e um 

centavos). Sobre o referido montante incidirá juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice 

INPC desde o desembolso. A Liberty Seguros S/A responde apenas até o 

limite da apólice firmada com o requerido Fernando; e, 04) Condenar os 

Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, que serão rateados entre eles (50% para cada), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A cobrança em face do 

requerido Fernando 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 de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923104 Nr: 45291-29.2014.811.0041

 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: WANDA MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEDALI GUIMARÃES FROSSARD 

- OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 Desta forma, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário, 

determino a inclusão de José Francisco dos Santos no polo passivo da 

lide. Anote junto à autuação e capa dos autos, observando a qualificação 

indicada em fl. 71.Cite-se o litisconsórcio passivo necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido na 

meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 838927 Nr: 43473-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK LUIS SANTOS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS DAS DORES, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - 

OAB:17.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:17761-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Indenização ajuizada por Erik Luis Santos Motta em face de Fernando 

Martins das Dores e Liberty Seguros S/A para: 01) Condenar os 

Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo montante será acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, respondendo 

a Liberty Seguros S/A apenas até o limite da apólice firmada com o 

requerido Fernando; 02) Condenar os Requeridos ao pagamento de 

indenização por danos estéticos no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

cujo montante será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice 

INPC a partir do arbitramento, respondendo a Liberty Seguros S/A apenas 

até o limite da apólice firmada com o requerido Fernando; e, 03) Condenar 

os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, que serão rateados entre eles (50% para cada), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A cobrança em face do 

requerido Fernando 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 de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734097 Nr: 30373-25.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEMAR LUIS SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Processo Código nº 734097

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte executada, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito.

Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu impedimento, 

colocando a fita de identificação no dorso dos autos, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820811 Nr: 27034-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR AFONSO DE ARRUDA, AVMGDA, ADACI 
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CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/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 do Processo nº 820811

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 306), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 307/308.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822770 Nr: 28917-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Código do Processo nº 822770

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 258), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 260/265.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809259 Nr: 15733-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, JOAO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, VANESSA DA 

SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Código do Processo nº 809259

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi reformada na corte superior, sendo 

reduzido o valor dos Danos Morais, vindo a parte requerente formular nos 

autos pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 465), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 467/474.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 359332 Nr: 29907-36.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ELIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13138, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ 
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MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Margarete da Graça Blanck 

Miguel Spadoni - OAB:8058/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO 

- OAB:6524B

 Processo Código nº 359332

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte executada Unimed Cuiabá, assim, nos termos do que 

dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das 

funções jurisdicionais no presente feito.

Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu impedimento, 

colocando a fita de identificação no dorso dos autos, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760353 Nr: 12710-29.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVEZ - 

OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 Código do Processo nº 760353

Vistos,

A parte requerida ingressou na corte superior com Ação Rescisória, tendo 

obtido efeito suspensivo, conforme ofício de folhas 314/316.

Posto isso, cumpra-se a ordem recebida 314/316, mantenha-se o presente 

processo suspenso até o julgamento final da Ação Rescisória.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 442734 Nr: 18635-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, KBA, 

CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, BBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, DILMAR 

MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626/MT, JOAO BATISTA 

DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 Código do Processo nº 442734

Vistos,

A parte requerente formula nos autos pedido de intimação das parte 

requeridas para cumprimento da sentença.

No caso, verificando que as requeridas foram condenadas solidariamente, 

e não havendo nos autos, comprovação do pagamento da condenação, 

defiro o pedido de execução formulado às folhas 202/203.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intimem-se as partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e 

os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando que eventual 

pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte executada e 

o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842121 Nr: 46248-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, 

IVANI VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO NABI BEZERRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:20065, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT, RAFAEL SILVA AMARAL - OAB:16388

 Código do Processo nº 842121

Vistos,

O pedido de Cumprimento de Sentença formulado as folhas 233, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I a VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso verifica-se que a parte exequente, deixou de apresentar no 

pedido informações necessárias estipuladas pelo novo ordenamento 

jurídico, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada, e a indicação 

de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120981 Nr: 19227-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIVAL NEI VIANA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Código do Processo nº 1120981

Vistos,

A parte requerente, formula nos autos pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Dos autos verifica-se que a sentença transitou em julgado (fls. 269), e nos 

autos não há comprovação do pagamento da condenação, assim, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 272/273.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 
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artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767359 Nr: 20184-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JONKEL MAGAHÃES MELO, LEONARDO 

SLHESSARENKO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CÂNDIDO DA SILVA, JK GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - 

OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - 

OAB:9.674/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 247/276 ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131088 Nr: 23432-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 157/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149483 Nr: 31468-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS PARA AGRICULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 33/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163094 Nr: 37218-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. L. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO MONITÓRIA

 Processo Cód. n.º 1163094

VISTOS,

Cuida-se de Ação Monitória, em que a Requerida apesar de devidamente 

citada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de embargos, 

tampouco efetuou o pagamento (fls. 21).

Segundo o disposto no art. 701, §2º do CPC, se a parte não cumprir a 

ordem, ou não opuser os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

titulo executivo.

ANTE O EXPOSTO, ocorrida à revelia, nos termos dos artigos 487, I c/c 

art. 701,§2º DO CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

via de consequência declaro constituído de pleno direito, em titulo 

executivo, o crédito do Autor e CONVERTO O MANDADO INICIAL EM 

MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC.

 Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do CPC.

Transitado em julgado (art. 346 do CPC), INTIME-SE o devedor 

PESSOALMENTE, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidir na multa de 10% prevista no art. 523,§1º do CPC.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito.

Proceda-se a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer 

constar o nome da ação como EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, e as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725494 Nr: 21225-87.2011.811.0041

 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: LICIANE OTILIA MONTEIRO DA SILVA

 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

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 245/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702039 Nr: 36660-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Y. HAZAMA ZEFERINI ME, MARIA 

YASSUKO H. ZEFERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLING FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, raniele souza maciel - 

OAB:23424/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13.250/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 715116 Nr: 9313-93.2011.811.0041

 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): IVONE DIAS DE CAMARGO-ME, IVONE DIAS 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar a 

retirada do documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1124863 Nr: 20849-28.2016.811.0041

 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: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

se manifestar acerca da certidão de fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 316760 Nr: 20150-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMISTRONG RUTILHO 

CHARBEL MONTEIRO - OAB:10.461/MT, PAOLA REGINA POUSO 

GRACIOLI - OAB:8.709/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804587 Nr: 11051-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Código: 804587

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 723/733 e para tanto, nos termos do artigo 6º, 

caput, c/c, § 4º da Lei 11.101/2005, SUSPENDO a presente execução pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta ) dias.

Findo o prazo, intime-se o exequente para nova manifestação, em 

05(cinco) dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 436482 Nr: 14851-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DA SILVA, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12212E, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 Código: 436482

 Vistos, etc.

 Intime-se o exequente para ciência e manifestação acerca do teor do 

expediente oriundo da 1ª Vara da Justiça Federal, juntado as fls. 269/279, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 951114 Nr: 435-43.2015.811.0041

 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: RODRIGO SANTIAGO FRISON, JULIANA MEDEIROS DE 

LIMA FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - OAB:, 

FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT, GERALDO UMEBELINO 

NETO - OAB:10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 951114

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100038 Nr: 10585-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALNIL DE MATOS BARRETO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS PANTANAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 1100038

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888272 Nr: 22059-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código: 888272

 Vistos, etc.

Em cumprimento ao v. acórdão de fls. 162/165, INTIME-SE a Perita 

nomeada as fls. 132, 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.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763880 Nr: 16488-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA CILENE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E 

INCORPORADORA LTDA, MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA, LUIZ 

EDUARDO VIEIRA SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - 

OAB:15707/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Código: 763880

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados na certidão de fls. 

693, para manifestação acerca do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Consta nos autos as fls. 253 o endereço do sócio administrador da 

empresa executada, cabendo aos exequentes a indicação do endereço 

do sócio Abílio José de Macedo, no prazo de 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 852241 Nr: 55089-48.2013.811.0041

 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: HERNANDES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Código: 852241 Vistos, etc.À vista da Certidão de Óbito do requerente 

juntada as fls. 100, constata-se que ele faleceu em 12/03/2014 e não 

deixou bens a inventariar.E desde a notícia do falecimento do requerente 

(fls. 97), sucessivos pedidos de suspensão dos autos para abertura de 

inventário (malgrado não constem bens a inventariar) vem sendo 

protocolados, contudo, até a presente data não houve a regularização do 

polo ativo da demanda.Nesse contexto e em face do pedido de fls. 116, 

concedo ao requerente o prazo improrrogável de 30(trinta) dias para 

habilitar os herdeiros do de cujus no polo ativo desta demanda, sob pena 

de extinção do feito, já que este não pode ficar ad eternum 

suspenso.Nesse sentido:(...)(Grifei). Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 21 

de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 785199 Nr: 39042-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 785199

 Vistos, etc.

Considerando que o espólio executado é revel, ou seja, pessoalmente 

intimado na pessoa da inventariante (fls.37/38), não pagou o débito, 

tampouco constituiu advogado, INDEFIRO o pedido de fls. 71/72.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135000 Nr: 25080-98.2016.811.0041

 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: WERIDYANA KOHLHASE FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO 

COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Código: 1135000

 Vistos, etc.

Considerando a inversão do ônus da prova determinada na decisão de fls. 

124, e ainda, em face do princípio da ampla defesa, DEFIRO o pedido de 

fls. 125, concedendo ao requerido 30(trinta) dias de prazo para a 

produção de prova documental.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214323 Nr: 23307-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE-ME, JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

MÓVEIS ROMERA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERCA DE OLIVEIRA - 

OAB:9355/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT

 Código: 214323

Vistos, etc.

A priori, determino a exclusão de MÓVEIS ROMERA LTDA do polo passivo 

desta demanda, em cumprimento ao v. acórdão de fls. 1278/1281.

Outrossim, para possibilitar a instauração do Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica aviado pela exequente as fls. 

1.306/1.312, apresente este último, a certidão simplificada e atualizada da 

empresa executada – VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA a ser 

obtida na Junta Comercial do município onde sediada; bem como eventuais 

outros documentos que entender pertinentes à comprovação da alegada 

sucessão empresarial, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 6208-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE DE 

CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29091

 Vistos, etc.

A executada compareceu aos autos as fls. 399/402, tão somente 

pugnando pela juntada de procuração.

Assim, após a regularização processual de sua representação, intime-se 

a empresa executada, via DJE, para manifestação acerca do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme determinado as fls. 

360.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, intime-se o exequente para os requerimentos que entender 

necessários no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 742904 Nr: 39841-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASABIO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENARIO JOSE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Código: 742904

 Vistos, etc.

Em face dos documentos que acompanham a inicial, em especial a 

certidão de fls. 15, constata-se que o nome do requerido foi grafado 

erroneamente na peça de ingresso, e via de consequência, na autuação 

desta demanda.

Deste modo, determino seja retificado o nome do requerido para 

JOSENÁRIO NOVAIS DA ROCHA, na autuação, capa dos autos e Cartório 

Distribuidor.

Após, expeça-se a Carta de Adjudicação determinada na decisão de fls. 

86.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865993 Nr: 6363-09.2014.811.0041

 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: JOÃO ILÁRIO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHUWAISER YORK ARIYOSHI, PAULO 

YOSHIHIKO YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Código: 865993

 Vistos, etc.

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 30/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), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926894 Nr: 47584-69.2014.811.0041

 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: KATARINA CELINA DE BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Código: 926894

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167869 Nr: 39211-78.2016.811.0041

 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: LEONTINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Venancio Correa dos Santos 

Junior - OAB:20399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OUTROS TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Certifico que, designo o dia 29/10/2018, às 09h00min 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Ação de Usucapião 

Extraordinários com o pedido fundado no artigo 1.238 do Código Civil, 

movida por LEONTINA DE CARVALHO, no qual, busca em síntese o 

requerente, usucapir o imóvel localizado à Rua Barão do Melgaço, nº 

1789, bairro Porto, município de Cuiabá Estado de Mato Grosso, uma vez 

que, alega ter a posse mansa e pacifica do lote citado desde o ano de 

1968.

Despacho/Decisão: Vistos,Trata-se de Ação de Usucapião que a parte 

requerente vem aos autos pela segunda vez, anexar documentos, para 

emenda do pedido inicial, retificando o valor atribuído a causa.Não 

havendo outra pendencia a ser sanada, defiro o pedido formulado no 

Identificador as folhas 39/40, para emenda da inicial, retifique-se o registro 

e autuação deste feito, para fazer constar como valor da causa a quantia 

atribuída pela parte requerente no pedido acima citado.Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada pelos requerentes 

nos autos, concedo-lhes os benefícios da Gratuidade da justiça, nos 

termos do que dispõe o artigo 99, § 2º do NCPC, até que se prove, o 

contrário das informações consignadas.Fundamentado no que dispõe o 

artigo 334, do CPC/2015, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil.Intime-se a parte requerente na pessoa do 

advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, 

intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe 

o artigo 183 do NCPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais 

interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III 

do NCPC, deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por ser medida desnecessária.Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018. Yale Sabo 

MendesJuiz 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, NIKOLAS WARRICKI 

PRAWUCKI, digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155769 Nr: 34230-06.2016.811.0041

 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: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VP COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

- ME, CNPJ: 10142410000120, Inscrição Estadual: 133687171. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte Autora busca o judiciário por meio desta ação 

declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de 

cancelamento de protesto e pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada, para o imediato cancelamento do registro de protesto 

15.09.2015 - 39153, com a expedição de ofício ao 4º Serviço Notorial de 

Cuiabá-MT. Dá-se à causa o valor de R$ 849,21 (oitocentos e quarenta e 

nove reais e vinte e um centavos).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1155769 Vistos, Nesta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, a parte requerida VP Comércio de 

Peças Automotivas – ME, não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, tendo o autor formulado pedido de citação da requerida, por 

edital.Solicitada a busca de informações cadastrais quanto ao endereço 

da parte requerida junto a Receita Federal via sistema Infojud, sendo 

encontrado o mesmo endereço indicado no pedido inicial (fls. 87), sendo 

perfeitamente cabível a citação por edital. Assim, esgotados os meios 

disponíveis para localização da requerida, presente nos autos, a hipótese 

prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC. Dessa forma, defiro o pedido 

formulado pela requerente as folhas 88, cite-se por edital a parte 

requerida VP Comércio de Peças Automotivas – ME, com prazo de 20 dias, 

conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, conforme determina 

a decisão de folhas 75/76. Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo 

artigo 257 do CPC.Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.Decorrido o prazo do edital, certifique-se. 

Não havendo manifestação da parte requerida nos autos, em obediência 

ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como 

Curadora Especial a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, 

Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino que seja dado 

vista dos autos, pelo prazo legal, devendo ser observando o que dispõe o 

art. 186, § 1º, do CPC, e 183, § 1o do CPC.Apresentada a defesa, 

intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a contestação e os documentos que eventualmente 

venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 31 de Julho de 2018.Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Observações: Designo o dia 29/10/2018, 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.

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, NIKOLAS WARRICKI 

PRAWUCKI, digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745946 Nr: 43119-22.2011.811.0041

 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: KARIN KRAUSE BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, 

MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, 

SOCOPA CORRETORA PAULISTA S/A, UM INVESTIMENTOS S/A 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE MINAS - OAB:, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JOSE GABRIEL ASSIS 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 52.359

 Código: 745946

Vistos, etc.

Intime-se a Curadora Especial que patrocina a defesa dos requeridos 

citados por edital (TDS Investimentos e Marco Aurélio Carvalho) para 

especificar, justificadamente, as provas que ainda pretendem produzir, no 
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prazo de 15(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão saneadora ou 

julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137886 Nr: 26524-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Código: 1137886

 Vistos, etc.

 Cuida-se de execução de título judicial, em fase de liquidação de 

sentença.

No entanto, o banco executado teve sua falência decretada (fls.74/83), 

razão pela qual impossível o prosseguimento desta execução perante este 

Juízo, em face da vis atrativa do Juízo Universal, conforme dicção do 

artigo 76 da Lei 11.101/2005, in verbis:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer 

todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas 

as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que 

o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. ”

Nesse contexto, e ainda, considerando a manifestação de fls. 86, JULGO 

EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte Exequente 

promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA 

PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS 

AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da 

condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros 

aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no 

comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários 

advocatícios e a data do trânsito em julgado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073623 Nr: 56913-71.2015.811.0041

 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: BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

ME, FABIANO MACEDO MARTINS, GUSTAVO REIS LOBO DE 

VASCONCELOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação para manifestar acerca da reconvenção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767538 Nr: 20370-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Código: 767538

 Vistos, etc.

 Cuida-se de execução de título judicial, na forma de cumprimento de 

sentença.

No entanto, o banco executado teve sua falência decretada (fls.227/229), 

razão pela qual impossível o prosseguimento desta execução perante este 

Juízo, em face da vis atrativa do Juízo Universal, conforme dicção do 

artigo 76 da Lei 11.101/2005, in verbis:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer 

todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas 

as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que 

o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. ”

Nesse contexto, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos 

autos da recuperação judicial.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA 

PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS 

AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da 

condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros 

aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no 

comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários 

advocatícios e a data do trânsito em julgado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148638 Nr: 31081-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA ATILIO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA DOS SANTOS SILVA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 1148638

 Vistos, etc.

A requerida, pessoalmente citada, não apresentou contestação, razão 

pela qual reconheço a sua revelia.

Considerando que a requerente não pretende a produção de outras 

provas (fls. 69), voltem-me os autos conclusos para proferir sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 138453 Nr: 22958-69.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

se manifestar acerca da certidão de fls. 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 430186 Nr: 11061-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, PABLO JOSE MELATTI, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.597/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Código: 430186

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados na certidão de fls. 

258, no endereço de fls. 15, para manifestação acerca do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344329 Nr: 14411-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISLE FRANCISCA DA SILVA

 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: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 Código: 344329

 Vistos, etc.

 À vista do Alvará expedido as fls. 266, constata-se que a exequente já 

levantou o valor incontroverso depositado nesta execução.

Deste modo, aguarde-se o julgamento do recurso especial nº 1717523/MT, 

conforme já determinado as fls. 325.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225485 Nr: 32824-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLON DAVID NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Código: 225485

 Vistos, etc.

Deixo, por ora, de apreciar as petições de fls. 1.033/1.047; fls. 

1.087/1.089 e fls. 1.092/1.110, em virtude do efeito suspensivo concedido 

no Agravo de Instrumento nº 1005735-87.2018.811.0000, interposto pelo 

exequente, em face da decisão de fls. 1.031/1.032.

Aguarde-se o julgamento do mérito do referido recurso, voltando-me após, 

os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461898 Nr: 30688-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWDROP QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL CLEAN TERCEIRIZAÇÃO E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:214294, SAMUEL VAZ NASCIMENTO - OAB:214886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 292078 Nr: 26367-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON CARLOS DE SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, NELSON ARAÚJO FILHO - OAB:8505-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, ROGÉRIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048584 Nr: 45755-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, WFT, AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072801 Nr: 56542-10.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA XAVIER DE LIMA, ANTONIO ELIAS 

COSTA NAPOLEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca do desarquivamento do presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081362 Nr: 2226-13.2016.811.0041

 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: MANOEL DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca do desarquivamento do presente processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 150 de 711



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 2000-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE VENDEDORES DE 

CARTÕES TELEFÔNICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - 

OAB:3503-B

 Intimação do advogado ANTONIO MONREAL ROSADO, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031000 Nr: 37263-38.2015.811.0041

 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: ALMIR JOSÉ GARCIA MARTINEZ, IRAILDES VIEIRA 

MATOS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (requerido) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 94/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 309475 Nr: 17451-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA ANA BRUGNERA ZAMBENEDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354224 Nr: 24607-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842666 Nr: 46686-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II, ANDERSON 

CARVALHO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LOBO BERNARDINO, BIANCA 

MARINA PARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 908659 Nr: 35951-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122339 Nr: 19792-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABIA MOHAMAD OMAIS, FATIMA YASSINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA AMORIM, SANTOS BABY 

INFANTO JUVENIL STUDIO 13 LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O, JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:OAB/MT 

4834

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 6241-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA - OAB:15335, 

Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14619 Nr: 4676-61.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 7515-83.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELVIDES ROQUE ZULIANELO DA SILVA, EDILSON LIMA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINALDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LINS ALVES FERRAZ - 

OAB:, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 264930 Nr: 22749-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR KOCHENBORGER LEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LEFF PAZ - 

OAB:49287/RS, NILSON OGAYAR PAZ - OAB:7518/RS

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 785977 Nr: 39859-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATEC PRODUCTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA PELISSARE MOLINA - 

OAB:MT/14.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914399 Nr: 39775-28.2014.811.0041

 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: ANDRADE CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA, 

DANILO DE LIMA RONDINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16.372, ADRIANA KOZOFF - OAB:16.372/MT, THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Código – 914399

VISTOS,

Nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO por sentença 

o acordo celebrado entre as partes às fls. 239/242, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado na cláusula 5ª da 

avença, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme disposto no artigo 

313,§4º do CPC/2015, tendo em vista que o vencimento final ocorrerá 

somente em outubro/2018.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte credora com relação ao 

eventual descumprimento, remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939656 Nr: 54431-87.2014.811.0041

 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: LAURECY PATRICIA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Código – 939656

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 281/284, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10459 Nr: 11184-47.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEUZA RICARDO, CARMILHA 

CARNEIRO MACHADO, DIOGO NEGUEIRA MACHADO NETO (MENOR 

PÚBERE), GABRIELA CARNEIRO MACHADO (MENOR IMPÚBERE), 

FRANCISCO MARIANO NOGUEIRA MACHADO E DILMEY CARNEIRO MELO 

MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 703/711.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 238214 Nr: 7257-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:10561/MT, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:7452/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da juntada de informações da JUCEMAT, de fls. 

166/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385319 Nr: 21007-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, 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, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls. 420/423.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833000 Nr: 38516-32.2013.811.0041

 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: CAMIL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da juntada de informações da JUCEMAT, de fls. 

117/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1030244 Nr: 36903-06.2015.811.0041

 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 EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, 

OTAVIO BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GABRIELA SPADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 Código – 1030244

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

93/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

feito até o cumprimento integral da transação (10/08/2019).

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801202 Nr: 7632-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO REUTER DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. ROPAINA, R. SECAFEN E CIA LTDA, 

NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da juntada de informações da JUCEMAT, de fls. 

98/106

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376656 Nr: 13036-91.2009.811.0041

 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: CLEBER DANTAS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVARETTO - 

OAB:15606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT

 Código – 376656.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 316 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 246/248 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. 248 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 316.

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, 23 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 823227 Nr: 29338-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 Código – 823227.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 451/452 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 447/450 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.

Expeçam-se ALVARÁS do valor depositado à fl. 447v em favor da parte 

Exequente, a serem creditados nas contas indicadas às fls. 451/452.

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, 23 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 708341 Nr: 1582-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. NAUTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da juntada de informações da JUCEMAT, de fls. 
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160/168.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817637 Nr: 24070-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BETIM LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO HONORATO S. JUNIOR 

- OAB:99259, MARCIO ÁVILA MARTINS FILHO - OAB:14475

 Código – 817637

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 267/268 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Por consequência, os Embargos de Declaração de fls. 244/245 perdeu 

seu objeto.

 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, 22 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455968 Nr: 26947-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, trazer aos 

autos procuração com poderes para receber, para posterior expedição de 

alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134604 Nr: 24923-28.2016.811.0041

 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: WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 Proc. código n°1134604

 VISTOS,

A parte Embargada acostou aos autos por ocasião da impugnação aos 

Embargos (fls. 166/195), fotos a fim de comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito.

É sabido que todas as provas devem ser juntadas pelas partes na primeira 

oportunidade de manifestação em juízo, ou seja, incumbe ao Autor instruir 

a petição inicial com todos os documentos destinados a provas suas 

alegações, conforme preconiza o artigo 434 do CPC.

Contudo, em observância ao disposto no artigo 435 e 437 do CPC, 

CONVERTO o JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação da 

parte Requerida/Embargante para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

quanto a juntada dos documentos pela parte Embargada por ocasião da 

impugnação aos embargos

Faculto ainda às partes, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, bem ainda especificarem as 

provas que eventualmente entendam pertinentes para comprovação do 

alegado, salientando que o pedido deverá estar justificado a fim de que 

este juízo possa avaliar a necessidade de produção da prova, sob pena 

de indeferimento e julgamento do processo no estado que se encontra.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1102859 Nr: 11658-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE ALVARENGA SILVA, VALDEVINO 

DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T, LUCIANA GOMES DE FREITAS - OAB:14968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

ausência de citação da parte VALDEVINO DA SILVA GOMES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1165262 Nr: 38048-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. MAIA & CIA LTDA - ME - 

SUPERMERCADO PARADA OBRIGATÓRIA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391416 Nr: 27089-77.2009.811.0041

 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: AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS COMPANY BRASIL (CHEVROLET), BANCO 

GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA DURANTE - 

OAB:10.282/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, JÉSSICA 

EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18.441/MT, LUIZ HENRIQUE REIS 

DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:16.284 / MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17564

 Certifico que, encaminho intimação das parte para, tomarem ciência do 

início dos trabalhos de perícia indireta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036209 Nr: 39688-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 216/222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796637 Nr: 2992-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 

DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SALVADOR JORDE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON P. 

DOS SANTOS - OAB:8.700/MT

 Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856149 Nr: 58510-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431020 Nr: 11464-66.2010.811.0041

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILDES DE FREITAS SOARES, ELIANE DE 

FREITAS SOARES MARTINS, LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, LUCIANA 

FREITAS SOARES, DESIENE GONÇALINA DE MORAES E SILVA SOARES, 

JEDER FREITAS SOARES, ARIANA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMIDA CABRAL - 

OAB:159229, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Requerida, manifestar-se 

acerca do desarquivamento do presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819328 Nr: 25600-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURICIO DE HUNGRIA, ELIZA ERCULANA DA 

SILVA HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 839043 Nr: 43575-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ALMANARA LTDA - EPP, MOHAMAD HUSSEIN 

HALLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHELP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

SISTEMAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo assinalado no edital de fls. 100. No ensejo, 

procedo a intimação do exequente para, no prazo legal, cumprir 

integralmente o despacho de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 249010 Nr: 16394-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. S., V. T. S., APARECIDA TEREZA VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO LIMA FILHO - 

OAB:876

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354184 Nr: 24628-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. ROSA EXPORTADORA DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744238 Nr: 41267-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE COELHO GARCIA, LIVIA MARIA BIANCARDINI 

COELHO, MARA TENUTA RIBEIRO COELHO, SILBENE RIBEIRO COELHO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSSAEL DE CAMPOS E KISS LTDA, 

STEPHANIA MARYSSAEL, HERTA KISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE N. TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13.645

 Intimação da parte autora, para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398520 Nr: 31826-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 DJALMA PEREIRA DA SILVA a quantia de R$ 3.375,00 (Três 

mil, trezentos e setenta 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, 

09/06/1996 (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 a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

24 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 141581 Nr: 25938-86.2003.811.0041

 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): WALDEMIR EUGÊNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da atualização do cadastro do patrono da parte autora no sistema 

Apolo, certifico que procedo a Intimação da parte autora para manifestar 

do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322387 Nr: 23806-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYCLEUSON VALÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo assinalado no edital de fls. 88. no ensejo, 

procedo a intimação da parte exequente para, no prazo legal, proceder ao 

cumprimento integral do despacho de fls. 87

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 217570 Nr: 26298-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D A INDUSTRIA COMPÉRCIO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte autora para comprovar nos autos, o regustro da 

averbação da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763570 Nr: 16160-77.2012.811.0041

 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: AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADCO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA., ALAN FEIS HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, JEAN 

RAFAEL SANCHES - OAB:9976, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, 

MÔNICA JESUS DEL POSSO - OAB:, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS 

- OAB:21.585, THAYELLE CRISTINE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:17.623, THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

20.892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, YANÁ GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA interposta por 

AUGUSTO CÉSAR MARQUES DOS SANTOS em desfavor de HADCO 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e ALAN FEIS 

HADDAD,ODERNA RESGATE E TRANSPORTE LTDA – ME para 

CONDENAR as partes Requeridas solidariamente ao pagamento do 

remanescente do débito confessado, no importe de R$ 363.000,00 

(trezentos e sessenta e três mil), acrescido de juros remuneratórios 

LIMITADOS em 12% ao ano (1% ao mês), juros moratórios de 1% ao mês 

e correção monetária (INPC) a partir de cada vencimento da parcela 

impaga até a data do efetivo pagamento.CONDENO, por fim, a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 85, §2º do CPC. Preclusa a via recursal, determino 

a intimação do r. perito do juízo para refazimento do laudo pericial, 

observando os parâmetros estabe lec idos no presente 

decisum.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103720 Nr: 11994-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, TÂNIA MARIA 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17921

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 393.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1053520 Nr: 48132-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

258/269. No ensejo encaminho intimação do apelado (requerido) para 

contrarrazoar o recurso de apelaçao de fls. 270/274.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773011 Nr: 26141-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMUR"S ESFIRRAS ABERTAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO FARINHAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771037 Nr: 24088-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXANDRE BRUNO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090968 Nr: 6563-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUDA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 90, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912831 Nr: 38750-77.2014.811.0041

 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: RIPC, MIRIS MARTA CASSIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINNA ALINA DA SILVA, JOEL SAMPAIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - NPJ/UFMT - OAB:NPJ/UFMT, SILVIA REGINA - OAB:7149-B, 

VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo lagal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 257448 Nr: 20250-41.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo para manifestações referentes a 

intimação de fls. 89, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 115560 Nr: 4862-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPREV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes a penhora 

efetuada no feito às fls. 313/314. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 327456 Nr: 483-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ENIMAR PIZZATTO , para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1198673 Nr: 4171-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ADRIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos 

comprovação da distribuição da carta precatória expedida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365405 Nr: 3393-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BENEDITO LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, DANIEL HERANI LOPES - 

OAB:143950-RJ, LAMARTINE MACIEL DE GODOY - OAB:12245

 Intimação da parte autora, para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 922433 Nr: 44876-46.2014.811.0041

 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: WININTON MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 157 de 711



PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Certifico que encaminho intimação do Apelada (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 134/140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740076 Nr: 36767-48.2011.811.0041

 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: ANTONIO DOMINGOS ALVES DA SILVA, SIMONE 

ALVES DA SILVA SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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 aos 

SUCESSORES DE MARIA ROSARIA DA SILVA ALVES, neste ato, 

representados por ANTONIO DOMINGOS ALVES DA SILVA e SIMONE 

ALVE DA SILVA SOUZA a quantia de R$ 3.375,00 (Três mil, trezentos e 

setenta 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, 20/02/2011(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 a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083301 Nr: 3097-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls 177/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945172 Nr: 57473-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHPDS, ARLETE SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848244 Nr: 51615-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 848244

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou de pagar o valor da condenação, vindo a parte 

exequente requerer a realização da penhora eletrônica via Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, e considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência 

de penhora (artigo 835, I do CPC), defiro a penhora eletrônica requerida as 

folhas 71/74.

Formalize-se a busca no Banco Central do Brasil, via Sistema Bacenjud, 

para penhora de valores na conta corrente existente em nome da parte 

executada, até o limite do débito exequendo. Mantenha-se o processo em 

gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem expedida junto ao 

Banco Central do Brasil.

A Busca realizada via Bacenjud, obteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 9.000,15 

(nove mil e quinze centavos), que foram transferidos para a Conta Única 

do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no 

recibo de transferência, o qual, constituo como termo de penhora. Segue 

anexo a esta decisão o extrato do Bacenjud.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE, e aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 114834 Nr: 4644-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBERÊ PIZARRO ZACARIOTTI - CRISTAL TINTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCI TANAKA DOS REIS NAKAYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SIQUEIRA DA 

COSTA - OAB:3205-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar a 

retirada do documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 256210 Nr: 19886-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLESON MARCIO DIAS DE SOUZA VIGO, 

ANA MARIA DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868704 Nr: 8520-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, no prazo legal, 

contrarrazoar acerca do Recurso de Apelação contida nas fls. 181/186.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024453-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUILHERME DA SILVA FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024453-43.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14905667 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14666624/14666639 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14666639 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14905667. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011943-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011943-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES W Vistos. 1. 

ALEGADA IMPENHORABILIDADE: Compulsando os autos, verifico que, 

efetivada a penhora sobre numerários do executado Erivelto da Silva 

Gasques, este apresentou a petição de Id. nº 11522675, por meio da qual 

alega impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos. Não obstante, 

considerando que o referido executado se limitou a repetir os argumentos 

já lançados nos Embargos à Execução em apenso (autos nº 

1027660-50.2017.8.11.0041), sem comprovar qualquer uma das situações 

de impenhorabilidade (art. 833, CPC), INDEFIRO o pedido de desbloqueio 

dos valores penhorados. Assim sendo, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico para liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente, 

observando-se a conta bancária indicada no Id. nº 11991833, vez que o 

procurador da parte exequente possui poderes especiais (Id. nº 

6121344). 2. BACENJUD: Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: Dismobras 

Importação Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, 

portadora do CNPJ nº01.008.073/0011-64, e Erivelto da Silva Gasques, 

portador do CPF nº 522.946.921-87, sobre o valor total de R$ 158.377,33 

(cento e cinquenta e oito reais, trezentos e setenta e sete reais e trinta e 

três centavos). Registro que a providência será cumprida de acordo com 

a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada. Conforme determina o artigo art. 

512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud. Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil). Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil. No caso de restar infrutífera a penhora de valores, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa. 3. 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO: Compulsando os autos, verifico que há 

pedido de alteração do polo passivo da demanda apresentado na petição 

de Id. nº 11891833. Sustenta a parte exequente que a empresa executada 

“foi adquirida pela holding Máquina de Vendas, resultado da fusão entre 

Ricardo Eletro e Insinuante”, razão pela qual requer a inclusão no polo 

passivo da empresa MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A., 

portadora do CNPJ nº 18.634.167/0001-70. Assim sendo, e considerando 

que a parte exequente sustenta ser a empresa supracitada sucessora da 

parte executada, bem como que, nos termos do art. 779, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida em face do 

“sucessores do devedor”, INTIME-SE, via correios, a empresa Máquina de 

Vendas Brasil Participações S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de sua inclusão no polo passivo da 

presente execução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1017884-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AMANDA COELHO BACARIN (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR BACARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017884-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: UNICA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA REQUERIDO: REPORPACK BRASIL 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS 

LTDA - EPP, AMANDA COELHO BACARIN, FERNANDO CESAR BACARIN 

W Vistos. 1. ARRESTO ON LINE: Compulsando os autos, verifico que, 

deferida a tutela cautelar antecedente para o arresto de bens da requerida 

Reporpack Brasil Distribuidora e Representações de Embalagens 

Descartáveis Ltda EPP, limitado ao valor de R$ 240.205,78 (duzentos e 

quarenta mil, duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos), a medida 

restou parcialmente efetivada, tendo sido arrestado bens móveis 

avaliados em R$ 54.244,98 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e oito centavos), conforme se afere, 

respectivamente, nos Ids. nº 4824474 e 12064408. Não obstante, 

considerando que a referida tutela de urgência foi concedida apenas em 

face da empresa requerida, DEFIRO parcialmente o pedido de tentativa de 

arresto on-line (Id. nº 12533250), que deverá recair apenas sobre dinheiro 
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na conta da parte requerida REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP, 

portadora do CNPJ nº 14.905.747/0001-01, sobre o valor total de R$ 

185.960,80 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e 

oitenta centavos). Tornando exitoso o arresto de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. No mais, considerando que somente foram devidamente citados os 

requeridos Reporpack Brasil Distribuidora e Representações de 

Embalagens Descartáveis Ltda EPP e Amanda Coelho Bacarin (Id. nº 

12063901), EXPEÇA-SE o mandado de citação do requerido Fernando 

César Bacarin, cabendo à parte autora indicar o endereço para citação. 2. 

PEDIDO PRINCIPAL: Deferida e parcialmente efetivada a tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, a parte autora apresentou o pedido 

principal de Ação de Execução por Quantia Certa (Id. 12763286). Pois 

bem. Considerando que o referido pedido não enseja a instauração de 

processo de conhecimento, mas sim de processo de execução, deixo de 

designar audiência de conciliação, como determina o art. 308, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, e tendo em vista que já foram 

regularmente citados no presente feito, INTIMEM-SE os executados 

Reporpack Brasil Distribuidora e Representações de Embalagens 

Descartáveis Ltda EPP e Amanda Coelho Bacarin e, ante a ausência de 

sua citação, CITE-SE o executado Fernando César Bacarin para, no prazo 

de 3 (três) dias, pagarem a dívida, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com 

redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 

(três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 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: 1008868-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SA PYLES (EXEQUENTE)

WHITAKER HUDSON PYLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE ANTONIA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008868-14.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSEFINA 

DE SA PYLES EXECUTADO: MARILUCE ANTONIA PINTO W Vistos. 

OFICIE-SE à Central de Mandados, requisitando a devolução do mandado 

expedido nestes autos, independente de cumprimento. Cumpra-se, com 

urgência. Após, retornem os autos conclusos. Cuiabá, 24 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008870-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA (ADVOGADO(A))

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZANIR AQUINO DE SANTANA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008870-18.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELMO 

ENGENHARIA LTDA RÉU: EUZANIR AQUINO DE SANTANA SILVA V 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração “ad judicia” 

apresentada não outorga poderes específicos para desistir (Id nº 

5598098). Com efeito, a referida procuração não legitima o procurador 

Lenner Martins Silva a apresentar pedido de desistência da demanda, 

conforme dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nova procuração comprovando a outorga de poder especial, 

para posterior apreciação do pedido constante no movimento Id. nº 

11516622, ou no mesmo prazo requer o que entender de direito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1026212-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COELHO (AUTOR(A))

Adib Elias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luciana Fernandes Martins (RÉU)

MARCELO FELISBINO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026212-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

COELHO RÉU: MARCELO FELISBINO MARTINS, LUCIANA FERNANDES 

MARTINS I Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011094-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - ME (RÉU)

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011094-89.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 

2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 327135 Nr: 331-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA COMELLI FERREIRA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código 

de Processo Cível, DEFIRO o pedido de penhora constante às fls. 143.

Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será 

realizada “por termo nos autos”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 160 de 711



Assim sendo, observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma 

Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis cujas matrículas 

encontram-se acostadas às fls. 144/145.

Caso a executada tenha advogado constituído nos autos, fica intimada 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso a executada não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Observe-se a regra do art. 842 do CPC, intimando-se da penhora o 

cônjuge da executada, Rodrigo Nogueira Manoel.

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 99436 Nr: 13912-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSAYUKI YAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 - MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.151, 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.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 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.

Cuiabá-MT, 01º de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 288576 Nr: 9138-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 100.

Destarte, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá nos termos requeridos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 01º de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746215 Nr: 43419-81.2011.811.0041

 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: RICARDO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Vistos.

Em cumprimento ao V. acordão, verifico a necessidade da realização da 

pericia médica. Em razão disso, determino seja a parte autora INTIMADA 

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de Agosto de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120444 Nr: 18979-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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$ 3.037,50 (três mil, trinta 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 

(07.08.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 376654 Nr: 12697-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - OAB:13.121/MT, 

FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070/MT, JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Às fls. 164/198 consta laudo pericial grafotécnico realizado pela empresa 

Real Brasil, nomeada pelo Juízo, que concluiu que a assinatura constante 

na nota promissória objeto da execução em apenso não pertence ao sócio 

da executada Continua Comércio e Serviços, ora embargante.

 Às fls. 311/330, a parte embargada juntou laudo pericial próprio, o qual 

impugna a conclusão do laudo pericial realizado pelo perito nomeado pelo 

Juízo.

A embargante se manifestou sobre o laudo do perito judicial, pugnando 

pelo seu acolhimento e designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como pela manutenção da suspensão da execução em 

face de sua recuperação judicial (fls. 333/339)

Em razão da decisão proferida, nesta data, nos autos da execução em 

apenso, deixo, por ora, de analisar as questões relacionadas à perícia 

realizada e demais atos ao prosseguimento do feito.

 Assim, aguarde-se a manifestação das partes determinada na execução 

em apenso, vindo-me ambos os feitos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907718 Nr: 35373-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SOARES DE ALMEIDA PADUA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que se trata de Medida Cautelar de 

Arresto, cujo deferimento se deu em 05.08.2014 (fl. 56).

Contudo, até a presente data a parte autora não ajuizou a ação principal.

 É certo que a medida ainda não se efetivou, pela não localização de bens 

penhoráveis da executada, sendo que, enquanto não efetivada a medida, 

não há início da fluência do prazo de 30 dias para ajuizamento da ação 

principal, como prevê o art. 308, do CPC.

Por outro lado, entendo que a medida cessou sua eficácia em razão de 

não ter sido efetivada, conforme prevê o art. 309, II, do CPC, razão pela 

qual, indefiro o pedido de fls. 86.

Assim, INTIME-SE a parte autora, nos termos do art. 9 e 10 do Código de 

Processo Civil, para que se manifeste acerca da perda da eficácia da 

tutela concedida, e a perda superveniente do interesse de agir.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 52209 Nr: 18198-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA SOMOTOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACEVA COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada foi intimada para 

informar a localização dos bens penhorados (fls.130).

Por ocasião da intimação, a executada pugnou pela substituição dos bens 

penhorados, pelo motor Perking 6358, de sua propriedade, que 

encontra-se em posse da exequente.

Às fls.152 foi indeferida a substituição da penhora, sendo intimada a parte 

exequente para devolver o motor da executada.

Considerando que apesar de intimada, a executada não indicou a 

localização dos bens penhorados, aplico à executada a multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no inciso V e 

parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil.

 Homologo a desistência dos bens penhorados às fls. 65, conforme 

requerido pelo exequente (fls.162).

INTIME-SE a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente 

e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

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 .

Pro fim, Intime-se a exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

proceda a devolução do motor perkign 6358.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801857 Nr: 8294-81.2013.811.0041

 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: JOSE LAZARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Considerando a notícia de que o requerente José Lazaro da silva faleceu, 

o mesmo deve ser substituído por seu respectivo espólio, representado 

pelo inventariante ou, já tendo ocorrido à partilha, deve ser substituído 

pelos seus herdeiros/sucessores.

Assim sendo, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias regularizar o polo Ativo da presente demanda, para posterior 

prosseguimento do feito, ficando os autos suspenso nos termos do artigo 

313, I, do CPC, sob pena de não o fazendo ser extinto a presente 

demanda nos termos do art. 76 § 1º inciso I, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de Agosto de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 116705 Nr: 5991-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL REIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS, JOÃO MANOEL REIS FILHO - OAB:6714-B, 

RAFAELA CAMPANATI E SILVA - OAB: 9238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - OAB:11429/MS, 

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O, JOÃO MANOEL REIS 

FILHO - OAB:, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - OAB:14894, Luis 
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Gustavo Ruggier Prado - OAB:9645/MS, MARIA ANGELICA NOBRE 

CHAVES - OAB:117082/RJ, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, RAFAELA 

CAMPANATI E SILVA - OAB: 9238/MT

 Ante o exposto, determino a suspensão do presente cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 18, “a”, da Lei 6.024/74, consignando que 

fica interrompido durante o lapso temporal da suspensão, o prazo 

prescricional.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166176 Nr: 15888-64.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4.436-A/MT

 Vistos.

Em análise à petição de fls. 523/528, determino seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende a penhora.

Após, venham os autos conclusos para apreciação da impugnação de 

fls.502/503.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 21 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 160541 Nr: 18075-16.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM REPRESENTAÇÕES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUYOSHI UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMARGO 

MALACHIAS - OAB:100686/SP, JÚLIO TARDIN - OAB:4479, Mircielly 

Laura Sant Ana de Souza Ojeda - OAB:16.753, ROSANGELA 

ADERALDO VITOR - OAB:136667/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA 

- OAB:6.177/MT

 ....Assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a depender do resultado da avaliação, esclareça se pretende aceitar a 

substituição da penhora, indicando valores e condições que entende como 

razoáveis a serem apurados acerca do imóvel. No mesmo prazo, deve 

juntar planilha atualizada do débito. INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos matrícula atualizada do imóvel 

que indicou à penhora, bem como se manifeste sobre o valor fixado a título 

de honorários periciais complementares fixados, pois, na hipótese de não 

aceitação, este Juízo irá declarar prejudicada a perícia determinada, com 

prosseguimento do feito.Anoto que está pendente de apreciação o pedido 

de fls. 1.208/1.210 formulado pelo administrador nomeado, cuja análise 

postergo para momento oportuno, a depender da decisão sobre a 

substituição da penhora.Proceda a Secretaria a alteração do objeto da 

ação, fazendo constar que se trata de cumprimento de sentença 

definitivo, com as devidas anotações no sistema e capa dos autos. 

Promova-se, ainda, a abertura do Volume nº VII.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 58313 Nr: 2320-49.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS E MARTINS DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEOSTE CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:7847-A, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, LUILSON BARROS MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Vistos.

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 ).

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 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.

Cuiabá-MT, 21 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 309760 Nr: 17573-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - 

OAB:15388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006/MT, 

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Execução de Título Extrajudicial, tendo 

como parte executada Continua Comércio e Serviços LTDA.Inicialmente, 

REVOGO o despacho de fls. 80, vez que a presente execução está 

suspensa, por força de decisão proferida nos embargos em apenso, 

conforme anotado às fls. 54.A despeito da suspensão decorrente dos 

embargos à execução, como se extrai dos autos (fl. 62/73), a empresa 

executada está em Recuperação Judicial, sendo que o feito tramita 

perante o Juízo da 4ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sob o 

Código nº 450606)Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da 

Lei nº 11.101/2005 , com a aprovação do referido plano de recuperação 

judicial, surge novo título judicial, motivo pelo qual os créditos devem ser 

satisfeitos de acordo com as condições estipuladas no plano, não 

havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em suspensão das 

execuções individuais.Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, a exemplo do recente julgado a seguir, 

in verbis:...Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, 

positivado nos artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, 
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INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis, acerca da extinção do processo pela perda 

superveniente de condição para o prosseguimento desta execução (art. 

485, IV, do CPC).Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou 

decor r ido  o  p razo  pa ra  tan to ,  remetam os  au tos 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 3362-75.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CURZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BEZERRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY LEITE DE 

ANDRADE - OAB:5211/MT

 Vistos.

Ante a juntada do comprovante da distribuição da carta precatória, 

oficie-se ao Juízo deprecado solicitando informações a respeito da 

missiva.

Com o aporte, intime-se a exequente para manifestar, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entende de direito

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 137612 Nr: 21842-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECO MOTORS DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A, MARIA LEOCÁDIA VAZ FIGUEIREDO ASSAD - 

OAB:7365

 Vistos.

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 ).

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15601 Nr: 16987-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAM ROSA SILVA JUNIOR, Narciza Airdes de 

Carvalho Nogueira, Eunice de Almeida Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA 

- OAB:3546/MT, DORAMI OLIVEIRA SANTOS - OAB:2887/MT, IVAN 

ROSA E SILVA - OAB:4604/MT, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B/MT, 

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, RENATA GONÇALVES 

NOBRE DE MIRANDA - OAB:105.239/RJ

 Vistos.INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos, matrícula atualizada do imóvel que pretende a 

penhora.Atendida a determinação supra e, comprovado que o executado 

é proprietário do imóvel, DEFIRO a penhora, com fundamento no inciso V 

do art. 835 do CPC.Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do 

Código de Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de 

onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” 

será realizada “por termo nos autos”.Assim sendo, apresentada a 

matrícula atualizada e verificada a propriedade dos devedores, 

observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma Processual, 

LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.Em seguida, caso o executado 

tenham advogado constituído nos autos, intime-os acerca da penhora 

realizada por intermédio da publicação desta decisão, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 

917, §1º, ambos do CPC). Caso os executados não possuam advogado 

constituído nos autos, expeça-se carta de intimação da penhora, nos 

termos do artigo 841, § 2º, do CPC.Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Retornando o 

mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).Anoto que, nos 

termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor providenciar o registro 

imobiliário da penhora, comprovando a averbação com a matrícula 

atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Fixo, para 

tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de 

penhora. Sem prejuízo, considerando o lapso temporal transcorrido desde 

a apresentação dos cálculos, 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 ).Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879801 Nr: 16617-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO KAZAN, LUIZ AUGUSTO P. I. DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 A decisão de fls. 448 homologou acordo entre as partes, julgando o feito 

extinto em relação aos requeridos Sociedade Beneficente Santa Helena, 

Bernardo Campos Figueiredo e Diogo Leite Sampaio.

Por outro lado, embora tenha sido mencionado que o feito prosseguia em 

relação aos demais requeridos, observa-se que, anteriormente à decisão 

aludida, houve desistência homologada em relação aos requeridos 

Roberto Kazan e Luiz Augusto P.I de Almeida, conforme se vê às fls. 
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440/441.

Com efeito, o presente feito se extingiu por completo em relação a todas 

as partes.

Procedam-se as baixas devidas e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26719 Nr: 4234-95.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA LESBÃO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo para apresentação dos cálculos 

atualizados sem a apresentação da planilha, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito (defensoria pública), no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 112485 Nr: 1814-49.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES ADM. DE CARTÕES DE CRÉD. E 

ASSESSORIAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GONDIM TAVARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575, 

VINICIO MOREIRA DA SILVA FILHO - OAB:226306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT

 Vistos.

Conforme previsão do art. 921, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, 

depois de decorrido o prazo da suspensão sem localização do executado 

ou de bens penhoráveis, os autos devem ser remetidos ao arquivo, 

iniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional.

Nota-se que, em 28.10.2016, foi deferida a suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano e, decorrido tal interregno, devidamente intimado, o 

exequente não se manifestou (fls. 296/298).

 Assim, DETERMINO, desde já, o arquivamento dos autos, nos termos do § 

2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 

5º, do Código Civil), a serem contados a partir do arquivamento dos autos.

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 .

Cuiabá-MT, 22 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754954 Nr: 6953-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA COMERCIO DE GRAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Súmula 481 do STJ , tratando-se de pessoa jurídica, a 

mera alegação de hipossuficiência financeira – sem a devida 

demonstração, não é suficiente para acolhimento do pedido.

 Ademais, é certo que o encerramento das atividades da empresa pode 

indicar sua momentânea insuficiência de recursos, impossibilitando-lhe de 

arcar com as despesas processuais.

 Contudo, a parte exequente sequer se deu ao trabalho de comprovar que 

encerrou suas atividades, limitando-se, também, à mera alegação.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 723.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione 

o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Anoto que, o despacho que determinou a citação se deu em 25.06.2015 

(fl. 706) e, até a presente data não se efetivou a citação. Com efeito, 

excetuando-se o período decorrido entre o pedido de fls. 723 (20.09.2017) 

e sua apreciação nesta decisão, os demais lapsos temporais poderão ser 

contados para fins de transcurso do prazo da prescrição intercorrente 

que, no caso, é de 03 anos (duplicatas).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 245220 Nr: 13299-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSIGA BRASIL CENTRAL SOFTWARE LTDA, 

MICROSIGA SOTWARE S/A ( ATUALMENTE TOTVS S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE M. DA SILVA & CIA LTDA - EPP, 

WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS, ALDEMIR CORREIA DE 

OLIVEIRA, MARIA ISABEL BASTOS DE OLIVEIRA, KARLA ELIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:11603/SC, Maria Beatriz Theodoro Gomes - OAB:2853-B/MT, 

MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513/SP, NORIVAL 

RAULINO DA SILVA - OAB:17445/SC, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B, SERGIO MIRISOLA SODA - OAB:257750/SP, 

TATIANA PEREIRA DA SILVA - OAB:86772/MG, THIAGO MILANI - 

OAB:11984, VANESSA MARTINS LORETO - OAB:146513/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo para apresentação dos cálculos 

atualizados sem a apresentação da planilha, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 
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na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 37040 Nr: 6046-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Nicolina João Alfredo de Oliveira, repres. 

Por Rubens C. C. Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA ROMERO ÓBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT, WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença.

 Compulsando os autos, verifica-se que a a parte executada pugnou, às 

fls.338 e 360, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

A exequente, a seu turno, manifestou sua concordância com a 

designação do ato às fls.349.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1214881 Nr: 9892-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PETENATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOSVALDO MOREIRA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON MACHADO BARRETO - 

OAB:12420/MT, SÔNIA MARIA PETENATTI - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a suspensão do processo conforme requerido a fl. 31.

Decorrido o prazo da suspensão, intimem-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 22 Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735877 Nr: 32269-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA COMERCIO DE GRAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, Marcos Levi Bervig - OAB:6312-A

 Às fls. 475 o feito foi saneado, designando-se audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera (fl. 486).

Defiro a prova testemunhal pugnada pela parte autora às fls. 472. Assim, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Osasco-SP, para oitiva da 

testemunha Vitor de Medeiros Silva.

Defiro a prova testemunhal pugnada pela parte requerida às fls. 706. 

Assim, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sinop-MT, para oitiva 

das testemunhas Vanderlei Weigert, Everaldo de Melo Lourenço e Jean 

Carlos Rigoni.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711434 Nr: 4487-24.2011.811.0041

 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: EDSON ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA, RENATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755953 Nr: 8028-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K K REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, KARLA 

BEATRIZ JACOB DE MELO, KENER BELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, 

JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO 

SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:11993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT, THIAGO SANTANA SILVA - OAB:OAB/MT 21.438

 Uma vez apresentada a planilha, 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 
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de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919663 Nr: 43223-09.2014.811.0041

 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: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou, à fl. 152, 

pedido de desistência da ação.

 Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado, para que, se 

manifeste acerca do pedido de desistência da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio ser considerado anuência tácita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018366 Nr: 31111-71.2015.811.0041

 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: ACNDS, VALTENSIL ALVES DA SILVA, WALDIRENE 

LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, JOSE VESPASIANO PECHE - OAB:15.170/MT, MAGNO JOSE 

DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT),bem como 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.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 

CódigoRegistrada 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.: 1106990 Nr: 13378-58.2016.811.0041

 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: ANTONIONI MAURICIO MERGENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos.

Conheço os embargos de declaração dos embargos de declaração 

opostos por Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro s/a às fls. 

105/107, e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos 

do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in casu, 

pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão embargada (fls. 

105/107), o que se mostra defeso nesta estrita via recursal.

Lado outro, indiscutível o caráter procrastinatórios do presente recurso, 

razão pela qual, nos termos do art. 1,026, §2º, do CPC, aplico ao 

embargante multa no percentual de 2% sobre o valor da causa.

 Int.

Cuiabá/MT, 21 de Agosto de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373069 Nr: 9888-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 Cumprindo determinação de fls. 267, intimo a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a penhora que recaiu 

sobre o imóvel: Apartamento nº 203 do Edifício Ilha dos Açores, conforme 

Termo de Penhora expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 153584 Nr: 7518-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CASCATA LTDA., JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, HELDER COSTA BARIZON - OAB:7195, LUCIANA REZEGUE 

DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:MT - 

10.768

 Nesta data, intimo a parte exequente para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847417 Nr: 50925-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FLORÊNCIO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em cumprimento ao V. acordão, verifico a necessidade da realização da 

pericia médica. Em razão disso, determino seja a parte autora INTIMADA 

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Agosto de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128069 Nr: 22182-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 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.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, 14 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078077 Nr: 260-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA MENDES

 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:

 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.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 

comparecer a pericia designada, restou infrutífera, retornando sem motivo 

de devolução (fl. 42).

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. 46), a parte autora se manifestou para nova tentativa de intimação 

pessoal (fl. 47).

 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 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073002 Nr: 56663-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO CATARINO DE SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por GEVANILDO CATARINO DE 

SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, 

todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.54) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.58/61), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.96).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.96 ).

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/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 109860 Nr: 1286-05.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DA SILVA FILHO, CREONIRDES REIS 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, Ivanowa Raposo Quintela Taques - OAB:5.379/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 

1020813-32.2017.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível desta Comarca, 

a recair sobre eventuais direitos da parte aqui executada, Cleonirdes Reis 

Souza da Silva, portadora do CPF nº 175-958.001-53.LAVRE-SE o termo 

de penhora do direito litigioso sobre eventual crédito da supracitada 

executada naqueles autos.Em seguida, OFICIE-SE, via Malote Digital, ao 

respeitável Juízo em que se tramita a demanda, cientificando-o sobre a 

penhora aqui reduzida a termo e solicitando-se a reserva de 

valores/créditos em favor da parte ora exequente.Solicite-se, também, ao 

Juízo destinatário a intimação da (s) parte (s) que lá é(são) ré(s) a 

respeito dessa penhora, para que, na forma do art. 855, inciso I, do CPC, 

não faça(m) nenhum pagamento diretamente à parte aqui executada, 

Cleonirdes Reis Souza da Silva, mas sim mediante depósitos judiciais nos 

respectivos autos, sob as penas do art. 312 do Código Civil, ou seja, de 

poder ser constrangida(s) a pagar de novo.Após, caso a parte executada 

tenha advogado constituído nos autos, INTIME-O acerca da penhora 

realizada por intermédio da publicação desta decisão, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 
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917, §1º, ambos do CPC). Caso a parte demandada não possua advogado 

constituído nos autos, expeça-se carta de intimação da penhora, nos 

termos do artigo 841, § 2º, do CPC.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.Na hipótese de transcorrer em branco o prazo de defesa, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito das opções 

dadas pelo 857, § 1º, do CPC, respectivamente, sub-rogação ou alienação 

judicial do direito litigioso da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 3497-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REGIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, Franciely 

Teixeira Stephan - OAB:9184/MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos, matrícula atualizada dos imóveis que pretende a 

penhora.Atendida a determinação supra e, comprovado que o executado 

é proprietário dos imóveis, DEFIRO a penhora, com fundamento no inciso V 

do art. 835 do CPC.Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do 

Código de Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de 

onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” 

será realizada “por termo nos autos”.Assim sendo, apresentada a 

matrícula atualizada e verificada a propriedade dos devedores, 

observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma Processual, 

LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.Em seguida, caso o executado 

tenham advogado constituído nos autos, intime-os acerca da penhora 

realizada por intermédio da publicação desta decisão, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 

917, §1º, ambos do CPC). Caso os executados não possuam advogado 

constituído nos autos, expeça-se carta de intimação da penhora, nos 

termos do artigo 841, § 2º, do CPC.Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Retornando o 

mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).Anoto que, nos 

termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor providenciar o registro 

imobiliário da penhora, comprovando a averbação com a matrícula 

atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Fixo, para 

tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de 

penhora. Sem prejuízo, considerando o lapso temporal transcorrido desde 

a apresentação dos cálculos de fl.187, 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 ).Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732125 Nr: 28281-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SANTOS DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTVM TELEVENDAS E MARKETING LTDA - 

GIGASHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital (fls.85), e ainda, 

considerando que não foi regularizada sua representação nos autos, 

tendo permanecido inerte, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

requerente para impugnar e requer o que entender cabível.

Às providências.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432451 Nr: 12265-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, MANOEL 

JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B/MT, REINALDO DO 

VALLE CAMACHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

GIORDANO B.P.F.OLIVEIRA - OAB:7238

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual foram penhorados nas 

contas da executada o crédito remanescente, no valor de R$ 561,92.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com a 

penhora nas contas da parte executada.

Registro que a penhora foi realizada anteriormente ao processamento da 

recuperação judicial da ré e, portanto, não há falar-se em submissão ao 

plano.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 218.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088444 Nr: 5410-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDO, EMANOEL DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos em Correição,

Proceda-se a nova tentativa de citação pessoal do ocupante do imóvel 

indicado pelo requrente e havendo suspeita de ocultação, proceda-se a 

citação por hora certa, devendo o requerente oferecer meios ao Oficial de 

Justiça, indicando a exata localização do imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073002 Nr: 56663-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO CATARINO DE SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 
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Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1073002 Nr: 56663-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO CATARINO DE SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Determino a produção de prova pericial, ex officio, pois entendo como 

necessária para o deslinde da causa. Nomeio como perito do Juízo o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, com endereço profissional na Av. 

Aclimação n° 122, Bosque da Saúde em Cuiabá-MT (escritório anexo ao 

Hospital São Mateus – casa branca de esquina), telefone: 65 3051-2376, 

3051-2250, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (CPC art. 466), para 

apresentação de laudo no prazo de 30 (trinta) dias, após início dos 

trabalhos, data esta a ser designada pelo Juízo, depois de resolvidas as 

questões adiante. Faculto às partes, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

indicação de Assistentes Técnicos e apresentação quesitos (CPC, art. 

465, § 1º, I e II). Após, intime-se o perito acerca da nomeação, para 

manifestar no mesmo prazo anterior, se aceita ou não o encargo, e desde 

já, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais). Nos termos do 

artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será 

adiantada pela parte que requereu a produção do exame ou pelo 

demandante, quando requerida por ambas as partes ou determinada de 

ofício pelo juiz. No presente caso a produção da prova pericial fora 

determina de ofício pelo juízo, no entanto, a parte requerente é beneficiária 

de Justiça Gratuita, desse modo, o pagamento do quanto devido à expert 

será efetivado ao final, pelo requerido, se vencido for, ou, caso contrário, 

pelo Estado. Nesse sentido a jurisprudência: (...) Após, voltem-me os 

autos conclusos para determinação do início dos trabalhos periciais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905491 Nr: 33902-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVIO LORENZONI, ZULEICA MARISA 

CARVALHO LORENZONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, Manoel Ribeiro Filho - OAB:1143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 Vistos.

Como é cediço, nos termos do disposto no art. 1.048 do Código de 

Processo Civil de 1973, aplicável à época da propositura da ação, os 

embargos de terceiro devem ser opostos, “no processo de execução, até 

5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas 

sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

Segundo dispõe a doutrina pátria, conta-se o prazo de cinco dias a partir 

do primeiro dia útil subsequente à efetiva agressão à posse do terceiro.

Não obstante, consoante o entendimento firmado no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, os “embargos de terceiro devem ser opostos até o 

quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro 

tinha conhecimento da execução" (AgRg no Ag n. 1.069.460/SP).

Ocorre que, analisando detidamente os presentes Embargos de Terceiro, 

verifico que é fato incontroverso que a parte embargante, Zaid Arbid, tinha 

conhecimento do processamento da da Ação de Execução nº 

2245-54.1995.811.0041, Código 30131, na qual foi penhorado o bem 

imóvel objeto desta lide.

E, compulsando os autos da referida execução, constata-se que foi 

formalizada, aos 20.02.2014, a adjudicação de 121,94 ha (cento e vinte e 

um hectares e noventa e quatro ares) da Matrícula nº 2.769 do Cartório de 

Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, em favor do requerido 

João Névio Lorenzoni, conforme Auto de Adjudicação acostado à fl. 880 

daqueles autos.

Assim sendo, Assim sendo, aplicando-se o princípio da não-surpresa, 

previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, e tendo em vista, ainda, 

que a presente demanda somente foi ajuizada aos 25.07.2014, 

DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, digam sobre a temprestividade dos presentes embargos de terceiro.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 30131 Nr: 2245-54.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NÉVIO LORENZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZONIA AGRO INDUSTRIAL, 

ANTÔNIO GUIMARÃES ANDRADE DA SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS 

GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT, VANDERLÉIA FAVARETTO TRINDADE - 

OAB:5627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADES - OAB:6730

 Vistos.

Ab initio, anoto que, nesta data, foi proferida sentença nos autos em 

apenso, de nº 32960-15.2014.811.0041, Código 904171.

Não obstante, no que se refere ao imóvel objeto da Matrícula nº 2.769 do 

Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, adjudicado 

em favor do requerido João Névio Lorenzoni (fl. 880), a presente 

execução permanece suspensa até o efetivo julgamento dos Embargos de 

Terceiro de código 905491, os quais foram tão somente impulsionados 

nesta ocasião.

Assim sendo, e considerando que a suspensão supracitada não impede o 

prosseguimento do feito na busca do adimplemento de eventual crédito 

remanescente, 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, assim como a 

dedução de todos os valores levantados no feito.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788469 Nr: 42442-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA GONÇALVES BRANDÃO, DANIELLI 
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GONÇALVES BRANDÃO, LEONARDO GONÇALVES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILHO, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

BAENA CASTILHO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, SYLLAS 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT

 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.

Havendo manifestação pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357977 Nr: 28277-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DROGA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:8.436-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para retirar o Edital para a sua 

publicação em jornal de grande circulação, no prazo de 05 (cindo) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 418058 Nr: 5030-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOM TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, RONALDO LUIZ 

COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 Vistos,

CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos valores depositados em 

favor da exequente.

Em seguida encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para a 

elaboração de cálculos, tendo em vista a divergência entre as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 330083 Nr: 2055-37.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVANIR SALESTIANO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098099 Nr: 9736-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ENERGIA SOLAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

DOMINGUES DA SILVA - OAB:4870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte exequente, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79282 Nr: 6157-54.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilair Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho Cançado - 

OAB:6.803-A/MT, Marlene de Jesus Padilha Costa - OAB:4.790-MT, 

YOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1193585 Nr: 2583-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MACIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 57/58, por entender que as 

razões nele invocadas não se mostram suficientes para descaracterizar 

os fundamentos que dão suporte ao decisum de fl. 56.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e, atendidas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163526 Nr: 37368-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO ZARELLI, REGINA FATIMA DE CASTRO 

ZARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA 

GLÓRIA RIBEIRO GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, ELISSANDRO NUNES BUENO - OAB:10833, LUIZ CÉSAR 

PONTES - OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Intimo a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a petição 

do executado de fls. 126/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795593 Nr: 1931-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167889 Nr: 39220-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MACIEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando o prosseguimento do feito, 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.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Não cumprida a determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759968 Nr: 12302-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.P. DA SILVA E CIA LTDA- GEFORCE- SISTEMAS DE 

SEGURANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA MAR CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Torno sem efeito o despacho de fls. 112, tendo em vista que a presente 

execução foi suspensa por decisão proferida nos embargos em apenso - 

Código 1206297.

 Permaneçam os autos suspensos, no aguardo do julgamento dos 

embargos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1206297 Nr: 6909-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. DA SILVA E CIA LTDA- GEFORCE- 

SISTEMAS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELES DIAS - 

OAB:9.084-A, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061

 Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova intimação e 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 642541 Nr: 11424-12.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): ANTONIO CESAR FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 640102 Nr: 11049-74.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPENSADOS ODESSA MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 871874 Nr: 10969-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENDA MOREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELUMA COMERCIO DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA, CLODOALDO JOSÉ FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MOREIRA BORGES 

NUNES - OAB:7945/MT, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - OAB:20557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que sequer restou realizada a 

tentativa de citação da parte executada nos endereços localizados por 

meio da consulta via Sistema BACENJUD (fls. 29/31).

Não obstante, tendo em vista o considerável transcurso de tempo desde a 

realização da consulta, DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos 
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sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte executada.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Por fim, INDEFIRO, por ora, as diligências junto às 

concessionárias/empresas indicadas à fl. 32, visto que os sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça, na imensa maioria dos casos, 

mostram-se suficientes para a localização de dados de partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 6929 Nr: 11979-87.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO VIAGENS E TURISMO LTDA, 

DAGMAR SOUZA MACEDO, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, ARNALDO BORGES - OAB:1056/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.Neste caso, 

(...)DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, (...) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre as 

informações encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, sob pena de 

suspensão da execução.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350689 Nr: 21125-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA LOZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, JACKELINE DO CARMO ADORNO - OAB:18437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:8767-MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, Maristella de Farias melo Santos - 

OAB:135132/RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos.

Trata-se de processo em fase de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento, em que a parte autora almeja a liquidez do título judicial de 

fls. 248/257.

Compulsando os autos, verifico que, requerido o início da liquidação (fls. 

269/270), restou determinada a realização de perícia (fls. 272/273), assim 

como depositados os honorários periciais para a sua execução (fl. 276).

Não obstante, restou informado o não comparecimento do autor na perícia 

agendada (fl. 294), razão pela qual foi determinada a sua intimação para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 295).

Em seguida, foi tentada a intimação pessoal da parte autora (fls. 302/303), 

assim como realizada a sua intimação por edital (fls. 305 e 309), tendo, 

contudo, permanecido inerte.

Pois bem. Considerando que se trata de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento, entendo que não há que falar em extinção do feito por 

abandono da parte autora, tendo em vista que a liquidação por 

arbitramento se resolve mediante decisão, passível de agravo de 

instrumentos, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Lado outro, ante a ausência de interesse por parte do requerente, o qual, 

mesmo intimado regularmente por 03 (três) vezes, deixou de impulsionar o 

feito, DETERMINO o arquivamento dos autos, na medida em que impossível 

o prosseguimento da liquidação sem a realização da perícia.

Por fim, tendo em vista que a perícia designada não restou realizada, 

porém o perito nomeado já levantou os honorários periciais depositados 

pela parte requerida (fl. 288), DEFIRO o pedido de fls. 307/308, 

especificamente no que se concerne à devolução da referida quantia, 

devendo ser o perito nomeado intimado para depositá-la nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027650-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027650-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO 

PINTO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. Assinado 

nesta data em razão de inoperabilidade do Pje. Trata-se de Ação de 

Inexigibilidade de débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Sergio Pinto da Silva em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço , ambos qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que é consumidora dos serviços prestados 

pela requerida através da matrícula nº469944-0. Menciona que o consumo 

da residência sempre se manteve estável, sendo aferido o consumo 

mínimo. Assevera que foi surpreendido com a fatura referente ao mês de 

março de 2018, uma vez que foi cobrado o valor de R$ 1.010,57 (mil e dez 

reais e cinquenta e sete centavos) a título de fiscalização na ligação. 

Sustenta que o consumo da residência sempre foi em torno de 10m³, 

mesmo após a suposta fiscalização. Relata que a suposta inspeção foi 

realizada de forma unilateral, porque não acompanhou a realização do ato. 

Diz, ainda, que ajuizou ação narrando os mesmos fatos nos autos nº 

8043850-55.2018.811.0001, todavia a ação foi extinta pelo Juízo do 3º 

Juizado Especial Cível, em razão da complexidade constatada. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência que a requerida 

restabeleça os serviços de água suspenso, bem como se abstenha de 

inserir seus dados no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o 

relatório. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 
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tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a fatura com vencimento em 30.04.2018 no valor 

de R$ 1.310,96 (mil trezentos e dez reais e noventa e seis centavos), na 

qual é cobrado o valor de R$ 1.010,57 (mil e dez reais e cinquenta e sete 

centavos) a titulo de fiscalização da ligação. Outrossim, além o 

supracitado valor, é cobrada a quantia de R$ 150,59 (cento e cinquenta 

reais e cinquenta e nove centavos), em decorrência de suposta 

danificação do hidrômetro pelo usuário. Decorre que, em que pese à 

suposta cobrança, em razão de possíveis irregularidades encontradas no 

medidor, de acordo com a Resolução Normativa nº 05 de 26.11.2012, da 

Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, em caso 

de constatação de irregularidades, se faz necessário a lavratura de termo 

de ocorrência de irregularidade, com a ciência do consumidor, in verbis: 

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de 

medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a 

erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos: I - 

lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado 

sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as 

seguintes informações: a) identificação do USUÁRIO; b) endereço da 

unidade usuária; c) número de conta da unidade usuária; d) atividade 

desenvolvida; e) tipo de medição; f) identificação e leitura do 

HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES encontrados; h) descrição detalhada 

do tipo de irregularidade; i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade 

usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva 

identificação; j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;” In casu, 

conforme ressai da inicial, não houve nenhum tipo de procedimento 

administrativo, razão pela qual, em caso de legitimidade da cobrança dos 

valores, situação que será verificada através de dilação probatória, 

verifico, neste Juízo inicial, que o procedimento não respeitou ao disposto 

na supracitada resolução, violando direitos e garantias fundamentais 

atinentes ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora. Nesse sentido colaciono 

os seguintes julgados : “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS 

VALORES COBRADOS PELA CAB – MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO COMPROVADO – RECURSO 

PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito a concessionária que, 

unilateralmente, apura valores decorrentes de supostas fraudes nos 

medidores/desvios de ramal, e encaminha a respectiva cobrança ao 

consumidor, sem contraditório.” (AI 132745/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 20/02/2017) Portanto, entendo evidenciada a 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a suspensão 

dos serviços persista, a parte requerente estará sendo privada de um 

serviço público essencial. Todavia, tendo em vista que nem todo o valor da 

fatura pendentes de pagamento é indevido, posto que houve algum 

consumo de água na residência do requerente, entendo que, no caso em 

análise, se faz necessária, nos termos do art. 300, § 1º, do Código de 

Processo Civil, prestação de caução relativa ao valor incontroverso, o 

qual deve ser calculado com base na média de consumo dos três meses 

anteriores à fatura supostamente irregular (dezembro de 2017 e 

janeiro/fevereiro de 2018). Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “Agravo de Instrumento – Prestação de Serviços – 

Fornecimento de Água – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência, consistente no restabelecimento do fornecimento de água na 

residência do agravante – Decisão agravada que comporta reforma, ex vi 

do que dispõem os arts. 300 e 301, do NCPC, como medida assecuratória 

de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante o 

transcurso da relação processual – De fato, caso não seja restabelecido 

o fornecimento de água no imóvel do autor, a decisão final a ser proferida 

nesta demanda, poderá restar inócua – Demais disso, a maior parte do 

débito que ensejou o corte no fornecimento, é pretérito – Iterativa 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a 

suspensão do fornecimento de água, em razão de débito pretérito – Não 

menos certo, porém, que 03 prestações não pagas não se referem a 

débito pretérito – Destarte, e considerando a necessidade da manutenção 

do equilíbrio entre as partes o implemento da medida de urgência 

concedida, fica condicionado à prestação de caução no valor das faturas 

atuais inadimplidas – Com efeito, a caução é imprescindível, para que não 

seja criada situação de periculum in mora inverso – Trata-se da chamada 

contracautela, que propicia equiparação de interesses, garantindo 

tratamento igualitário às partes durante o transcurso da relação 

processual –– Recurso provido com observação e determinação provido, 

com observação e determinação”. (TJSP, Processo AI 

20169523020178260000 SP 2016952-30.2017.8.26.0000, 29ª Câmara de 

Direito Privado-TJ-SP, Relator Neto Barbosa Ferreira, Publicação 

08.03.2017). Destarte, ainda que a parte requerente busque, com a 

presente demanda, a discussão do valor faturado pela requerida, é certo 

que devem ser resguardados, também, os interesses dessa em receber o 

seu crédito, ao menos no valor correspondente ao consumo mensal 

incontroverso. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não 

será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência postulado, pelo que determino que a requerida: a) 

sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual, RESTABELEÇA o 

fornecimento de água da matrícula nº 469944, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas após sua intimação desta decisão; b) sob pena multa por 

descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual, SE ABSTENHA de inserir os 

dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito no tocante ao 

débito discutido nestes autos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de plantão. Cuiabá - MT, 22 de Agosto de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021859-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PAIVA MONTEIRO (REQUERENTE)
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SINVAL JULIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VICTOR REIS DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (ADVOGADO(A))

OSMAR ANTONIO DANIEL (REQUERIDO)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

MOHAMED ALI HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELITON MATERO DANIEL (TESTEMUNHA)

NERY BARCO JUNIOR (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando a parte requerida, para 

que intime a testemunha por ele arrolada para comparecer na audiência de 

oitiva da mesma no dia 04/10/2018, às 15h00min, que será realizado na 9ª 

Vara Cível, no Fórum da Comarca de Cuiabá. Maria Fêlix Técnico(a) 

judiciário(a)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417682 Nr: 4872-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DE OLVEIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em relação ao cumprimento de sentença em 

razão dos honorários, considerando que o executado foi citado por edital 

na fase cognitiva, cumpra-se conforme §2º do artigo 513 do CPC, 

intimando-se a a parte também por edital, ficando a cargo do advogado a 

competente despesa.No que tange a comunicação cartorária, essa já foi 

realizada pelo juízo, devendo a parte adotar as medida administrativas 

necessárias, uma vez que a adjudicação compulsória supre apenas a 

outorga da parte contrária, competindo ao interessado a apresentação 

documental inerente ao ato.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wherinson Benedito 

Almeida Nascimento, digitei.

Finalidade: Intimação da parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

proferida no dia 30/07/2011, às fls. 64/66.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT, ROZANA ALVES - 

OAB:, ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - 

OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES .DEVE A PARTE REQUERIDA FAZER 

PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL PARA ASSEGURAR O 

CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES INDICANDO IMÓVEIS OU DIREITOS 

REAIS SOBRE IMÓVEIS SUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO, TÍTULOS DA 

DÍVIDA PÚBLICA OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM BANCO OFICIAL, 

QUE SERÁ INALIENÁVEL E IMPENHORÁVEL ENQUANTO DURAR A 

OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM PATRIMÔNIO 

DE AFETAÇÃO OU AINDA FIANÇA BANCÁRIA OU GARANTIA REAL 

SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, FACULTANDO-LHES A 

INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.Considerando 

haver valores depositados nos autos, AUTORIZO a expedição de Alvará 

para levantamento das importâncias depositadas mediante transferência 

para conta indicada pela autora, na forma estabelecida pelo Provimento nº. 

36/2012 – CGJ.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do 

valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC. DA 

LIDE SECUNDÁRIA:Registro que a seguradora deve arcar com sua 

responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro 

(fl.219), englobadas as coberturas de danos materiais, corporais e morais. 

A denunciada faz jus ao abatimento do SEGURO DPVAT pago às partes 

requerentes, desde que comprovado imediatamente no início da fase de 

execução de sentença. O montante da apólice deverá ser atualizado pelo 

INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.Considerando 

a ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo demandado, 

DEIXO de condenar em honorários advocatícios referentes à denunciação 

à lide.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 417682 Nr: 4872-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar edital expedido 

no prazo de 05 dias e comprovar sua publicação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 745023 Nr: 42131-98.2011.811.0041

 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: MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21242/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

carta precatória devolvida e juntada aos autos, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772547 Nr: 25656-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FARIAS DO CARMO, MEZZO 

FOMENTO MERCANTIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO SILVA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11293

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 25656-33.2012.811.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): INÁCIO CAMILO RUARO

EXECUTADO(A,S): ROSANGELA FARIAS DO CARMO

CITANDO(A,S): ROSANGELA FARIAS DO CARMO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 128.014,84

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação de 

execução que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de execução por quantia certa 

contra devedor solvente, dívida representada por dois cheques que a 

exequente não logrou êxito em receber.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098043 Nr: 9709-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANNA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 5392-78.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DUARTE ALECRIM, LIGIA DAHROUGE, 

COMERCIAL ALECRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA - OAB:2.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA VELOSO FREITAS 

ALECRIM - OAB:4885/AM

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar certidão de 

crédito expedida no balcão da secretaria, bem como trazer o comprovante 

de pagamneto da mesma, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 712029 Nr: 5111-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMAOS CASANOVA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - 

OAB:13925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, intimo a parte 

autora para efetuar o depósito do valor da diligência para o cumprimento 

do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744208 Nr: 41232-03.2011.811.0041

 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: VALDICEA NIZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA, 

MARIA DO CARMO DE LAMÔNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOCK - OAB:16.828, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7.614/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Diante da manifestação de impossibilidade em exercer o encargo de perito 

judicial (fl. 179), nomeio o profissional: THYAGO JORGE MACHADO, Perito 

oficial (POLITEC) em computação, celular, degravação de mídia, 

grafotécnica e documentoscópica (fone: 98112-2338 e 3642-5676), o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 do CPC).

No mais, dê-se efetividade ao decisório de fls. 16/16-v.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na Meta 2 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724432 Nr: 20093-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:7964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente Gustavo Tomazeti 

Carrara para retirar certidão de crédito expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 783253 Nr: 36945-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS MENDES MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA R. OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7.964/MT, GEANNAIRA RODRIGUES OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7964, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente Gustavo Tomazeti 

Carrara para retirar certidão de crédito expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1143412 Nr: 28858-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDREIA GENTIL BONFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada 

(Requerente) para apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT, ROZANA ALVES - 

OAB:, ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - 

OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Certifico e dou fé que a sentença proferida nas fls 597/610 não foram 

devidamente publicadas no nome dos advogados outorgados. Posto isso, 

republico novamente a sentença e impulsiono os autos intimando a parte 

autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 731762 Nr: 27904-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA JESUS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO 

ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar as fls .419/ 423 sobre cálculo, prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 811562 Nr: 18050-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO R. BIANCHI - 

OAB:12856, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Rodrigues Ribeiro - 

OAB:DF-4830

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 839753 Nr: 44230-70.2013.811.0041

 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): IRENY ALVES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 65/68, em razão do descumprimento do acordo homologado nos 

autos,

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1016101 Nr: 30177-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVA TRANSPORTES E COM. DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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:

 Considerando o fim da suspensão dos presentes autos, impulsiono os 

autos intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 931754 Nr: 50250-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALKA DO BRASIL - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO DE FREITAS 

- OAB:116718/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779867 Nr: 33360-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA FABIANE OLIVEIRA SOUZA

 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: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - 

OAB:18440

 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: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO

Data da Carga: 23/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833525 Nr: 38933-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710857 Nr: 3851-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE GONÇALVES QUEIROZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP, 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELA SANTOS MARTINS 

- OAB:OAB/MT 14.516

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130752 Nr: 23295-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021625 Nr: 32739-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/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: VLADIMIR MARCIO YULE TORRES

Data da Carga: 06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte exequente se 

manifestasse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364130 Nr: 2036-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU, 

ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA, FELIPE SENEDEZE REZENDE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/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: DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

Data da Carga: 22/08/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 247931 Nr: 15458-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELY LEBRE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana ligia teixeira conceição 

correa - OAB:20311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 178598 Nr: 25984-41.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICO ALEXANDRE CARLI - 

OAB:2477/RO, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, ROGÉRIO 

FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 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: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

Data da Carga: 23/08/2018

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 798562 Nr: 4951-77.2013.811.0041

 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: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR NUNES DA CRUZ, LUCIA NUNES DA 

CRUZ, CARLINA NUNES DE OLIVEIRA, TARCILA NUNES DA SILVA, JOSÉ 

GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4951-77.2013.811.0041

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

PARTE RÉQUERIDA: GUIOMAR NUNES DA CRUZ e LUCIA NUNES DA 

CRUZ e CARLINA NUNES DE OLIVEIRA e TARCILA NUNES DA SILVA e 

JOSÉ GALVÃO DA SILVA

Finalidade: Citação dos ausentes, desconhecidos e terceiros eventuais 

interessados.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião em relação ao imóvel 

localizado na Travessa Capitão Iporã, bairro Jardim Tropical, distanciado 

11 metros da Rua La Paz no bairro Coxipó, Cuiabá - MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a citação 

de todos os requeridos, bem como, da intimação da (União, Estado e 

Município). Após, proceda-se nova intimação do Ministério Público para 

manifestação nos autos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wherinson Benedito 

Almeida Nascimento, digitei.

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1125229 Nr: 21012-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956-O, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95263 Nr: 3145-66.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTÔNIO MATTOS DA SILVA, 

responsável por R.G.S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao contrário do informado pelo exequente, a penhora via Renajud restou 

frutífera, motivo pelo qual determino a intimação do exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Intime-se Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027686-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES (ADVOGADO(A))

JOSUEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027686-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA, JOSUEL ALVES DOS SANTOS RÉU: 

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Nulidade do Auto de Infração/ Autuação Fiscal c/c Inexigibilidade do Valor 

Apurado do Tributo com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA e JOSUEL ALVES DOS SANTOS, em 

desfavor da ESTADO DO MATO GROSSO (SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos. 

Sendo o Estado parte requerida no processo, não resta qualquer dúvida 

de que o feito deve ser processado em uma das Varas de Fazenda 

Pública dessa Capital. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JULGAMENTO DE 

UM DOS FEITOS JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA – ESTADO NO POLO 

PASSIVO DE AMBAS AS AÇÕES – COMPETÊNCIA DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO IMPROCEDENTE. Figurando no polo 

passivo o Estado, a competência é absoluta em razão da pessoa. Conflito 

de competência julgado improcedente. (CC 151727/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).Negritei. 

Logo, resta evidente que, havendo qualquer interesse do estado, a 

competência para julgar a lide é da Vara de Fazenda Pública. Diante do 

exposto, havendo interesse de estado, reconheço a incompetência 

absoluta deste juízo e DECLINO da competência jurisdicional para 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Capital, com as anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024349-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (AUTOR(A))

OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO (RÉU)

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024349-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, MARCIA FREIRE DA SILVA 

OLIVEIRA, OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS RÉU: ANTONIO PINHEIRO 

ESPOSITO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS Vistos etc. A parte autora 

pugna pelo deferimento da tutela antecipada de natureza cautelar para 

que seja determinado o arresto do valor disponibilizado nos autos de 

precatório requisitório nº 60683/2014, quanto às cartas de crédito de 

número 10.1.096.800-6, 10.1.096.810-3, 10.1.096.808-1 e 10.1.096.804-9, 

oficiando-se a Central de Conciliação dos Precatórios do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para que vincule (transfira) o valor aos presentes 

autos, além de requerer que seja determinado o bloqueio do valor até o 

julgamento da presente demanda, vedando o levantamento por qualquer 

das partes em litígio. Considerando o caráter peculiar do pleito, mais 

acertado aguardar a manifestação da parte contrária para, após, apreciar 

o pedido da antecipação de tutela formulado na inicial. A questão é 

sobremaneira delicada e como tal, merece ser tratada. E como se sabe, é 

assegurado às partes tratamento isonômico e o direito a um 

desenvolvimento processual equânime. Portanto, com essas 

considerações, analisadas as alegações e os documentos atrelados à 

inicial, tendo em vista o caráter peculiar do pleito, hei por bem POSTERGAR 

a apreciação do pedido de tutela para após a manifestação da parte 

contrária. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até seis 

prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, 

no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, 

devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a 

quitação final da guia de custas e taxas judiciárias. Fica a parte autora 

ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 08/10/2018 às 

11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035093-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DANILLO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029012-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LIANE DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(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 Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028190-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SELMA RIBEIRO ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028190-54.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SELMA RIBEIRO ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. SELMA RIBEIRO ARRUDA, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 31/07/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença 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, a ausência do laudo do IML. No 

mérito alega o cancelamento do processo administrativo em razão da 

pendência documental, imprescindibilidade da prova pericial, discorre 

sobre os valores da indenização, 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 ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

31/07/2015. 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 31/07/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SELMA RIBEIRO ARRUDA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 

50%; 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, 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. 
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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%; e 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: a) 

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). b) 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”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos 

e 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, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038725-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038725-42.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE 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 09/09/2017, 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, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a inépcia da petição inicial devido à ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, 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 e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 09/09/2017. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. 

Inclusão da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo 

passivo da demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro 

escolher qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro 

obrigatório para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de 

cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes 

distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de 

inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência de prévio pedido 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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 181 de 711



ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) No mérito, a parte ré alega a inépcia da petição inicial devido à 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

aduzindo que o autor não trouxe aos autos os dados de seu veículo 

automotor, porém, essa documentação não é exigível, sendo facultada a 

parte traze-la ou não ao processo, motivo pelo qual não merece prosperar 

tal argumento. Dessa 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 09/09/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que REGINALDO RONI DE ALMEIDA BARNABE 

DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

seguimento da coluna torácica lombar 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 seguimento da 

coluna torácica lombar, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000730-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000730-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENATO ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. RENATO ALVES 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 20/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até 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, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade da inversão com base 

no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 20/08/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem os requisitos necessários à propositura da 

ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) 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 20/08/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que RENATO ALVES PEREIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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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 esquerdo, 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 oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa. Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil 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, 

11 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027773-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO E MORAES (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 30 dias, 

consignando que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002594-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. VICTOR FELIPE 

SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de até 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação da entrega 

da documentação, falta do interesse de agir pela ausência de pedido 

administrativo prévio, bem como ausência do laudo do IML. No mérito alega 

a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, existência de regra específica sobre a matéria, 

bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A 

parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 22/12/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela ausência de comprovação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 184 de 711



entrega da documentação, não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No que tange a 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, aliado ao boletim de atendimento juntado aos autos 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VICTOR FELIPE SOUZA DE 

OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

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 ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. 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, 11 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022856-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVAN DA SILVA (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: 1022856-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Ante a ausência de demonstração de hipossuficiência 

financeira, indefiro o pedido do autor de assistência judiciária gratuita. 

Intime-se a parte autora para 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). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009976-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SABINO BATISTA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1009976-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO SABINO BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de 

hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022885-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM (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: 1022885-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027654-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAQUELINE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027654-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAQUELINE BATISTA DE LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., bem como para descrever o fato 

detalhadamente, incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro 

lesionado, etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027707-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES FRANCO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027707-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES FRANCO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

autora para completar a inicial, a fim de descrever o fato detalhadamente, 

incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro lesionado, etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027511-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BARROS LEAL (ADVOGADO(A))

M. E. GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

MARINETE RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007798-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARINETE RODRIGUES LARA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por MARINETE 

RODRIGUES LARA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, 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 
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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, 23 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

MARINETE RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007798-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARINETE RODRIGUES LARA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por MARINETE 

RODRIGUES LARA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, 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, 23 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001996-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES (REQUERENTE)

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012766-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

WEVERTON ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012766-69.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 09:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 12707109, nos termos do despacho inicial. Observe-se 

que o autor fornecerá aos meios para cumprimento do mandado. Intime-se 

o autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012766-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

WEVERTON ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

PJE 1012766-69.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 15.10.2018, às 09:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o requerida para 

comparecerem à audiência, através de oficial de justiça, no endereço 

constante no Id 12707109, nos termos do despacho inicial. Observe-se 

que o autor fornecerá aos meios para cumprimento do mandado. Intime-se 

o autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035489-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO CARMO AMORIM ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (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 (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000770-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DO CARMO DE JESUS (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000770-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REGIANE DO CARMO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 187 de 711



SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. REGIANE DO CARMO DE JESUS, 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 28/09/2017, 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, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como pendência documental do requerimento 

administrativo. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, 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. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) 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 a autora foi vítima de acidente de trânsito em 28/09/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que REGIANE DO CARMO DE 

JESUS, 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. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, de modo a especificar o lado da 

lesão, entendo desnecessário tal pedido, vez que no próprio laudo pericial, 

em resposta ao item II, alternativa a, consta a lesão presente nos 

documentos médicos no lado direito, caracterizando apenas mero erro de 

digitação do perito ao concluir o laudo. Sendo assim, comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 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 a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 
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a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, 27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018660-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CRISTIANO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023746-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOEL FELIX DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010642-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELLY DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018552-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027730-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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: 1027730-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027529-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

SIMONE CARVALHO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS 69018308153 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

24 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003741-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA AGUELHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018262-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022640-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024938-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005628-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIA MARTINS FAGUNDES (REQUERENTE)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809994 Nr: 16489-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA BODNAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernada Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494

 No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.Em consonância com o Provimento n. 

68/2018 do CNJ, intime-se o requerido para, querendo, recorrer, no prazo 

de quinze dias.Decorrido dois dias úteis do esgotamento do prazo sem 

recurso do réu, certifique-se e expeça-se um alvará em favor da 

executada Cab, para levantamento de R$ 197,04, e outro alvará em favor 

da autora Margarida, para levantamento de toda quantia 

remanescente”.Permanecem os demais termos como está 

lançado.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846480 Nr: 50087-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMY CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET VIRTUA, EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Aurelio do Carmo 

Ferreira - OAB:15.769, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código - 846480

Vistos,

 Expeça-se alvará conforme pedido de fl.235, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 22 de agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771862 Nr: 24946-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SANTOS SEGALA, JÚLIO ABRÃO DOS SANTOS, 

ZAINE MASSARDEN DE CAMPOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZEINE SANTOS 

ABDALLA, BRUNO SANTOS ABDALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, FABRICIO 

TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização Por Danos Materiais e Morais Com pedido de Antecipação de 

Tutela promovida por Mara Santos Segala, Julio Abrão dos Santos, Zaine 
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Massarden de Campos Santos, Espólio de Zeine Santos Abdalla 

representado por Bruno Santos Abdalla, em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, para confirmar a tutela antecipada 

(fls.84/85), bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do 

CC). Condeno a requerida ainda, ao pagamento dos danos materiais de R$ 

8.924,00 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais), que deverão ser 

corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a contar do desembolso.Considerando que a parte autora decaiu 

de parte mínima do pedido, condeno, ainda, a requerida ao pagamento 

integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815520 Nr: 21965-74.2013.811.0041

 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: PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, apenas, 

para, determinar a restituição dos valores pagos a título de condomínio 

(fls. 169/181) de forma simples. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 86, § Único, 

do Novo Código de Processo Civil, entretanto isento-a do referido 

pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12, 

da Lei n. 1.060/50.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-seCuiabá, 23 de agosto de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882371 Nr: 18189-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA, ALESSANDRO 

TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREMIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, ELIAS GENTIL DE SOUZA, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Imissão na 

Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela, promovida 

por Domingos Adelmo Dall Acqua, Alessandro Tarcísio Almeida da Silva e 

Pedro Sylvio Sano Litvay, em desfavor de Agremiação Social Recreativa 

dos Funcionários do Hospital Jardim Cuiabá, para manter a decisão de fls. 

56/57 e condenar o requerido a indenizar os autores, a título de aluguel, o 

período que utilizou o imóvel, a ser contado da notificação extrajudicial da 

aquisição judicial (25/09/2013, fl. 27), até a efetiva desocupação, devendo 

a apuração ser feita em liquidação de sentença.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de 

agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21.135/MT, João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20.746/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6.757-4 

MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.590, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9.877-A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20.441/O

 Certifico que, para fins de consecução do ato deprecado, o qual tem sido 

redesignado em razão da ausência de intimações no bojo da Ação 

Originária, incluí neste sistema Apolo o cadastro dos Advogados que 

estão devidamente constituídos nos autos da Ação de nº 

824-47.2014.811.0046 (Código 67153), a qual tramita no Juízo da Segunda 

Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro. Certifico que, em vista 

disso, autorizada pelo Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono esta 

missiva a fim de intimar ambas as partes da mencionada Ação sobre a 

redesignação de audiência, nos termos do despacho a seguir transcrito: 

"Considerando que não houve a publicação do despacho de fl. 101, não 

resta outra alternativa a este juízo a não ser redesignar a audiência para a 

data de 29/08/2018, às 16h00min. Comunique-se ao juízo deprecante com 

a antecedência necessária para que proceda a intimação da parte ré e 

seu advogado. Cumpra-se". Certifico, por fim, que procedi à comunicação 

do Juízo Deprecante via Malote Digital. Sem mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850336 Nr: 53411-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GREGÓRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, DANIEL PEREIRA DA COSTA - OAB:120745, ODAIR DE 

MORAES JUNIOR - OAB:200488, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 Código 850336

Vistos.

Considerando que o juiz pode promover a qualquer tempo a tentativa de 

autocomposição (artigo 139, V, do NCPC), converto o julgamento em 

diligência, determinando a intimação das partes, através de seus 

advogados por publicação, para comparecerem à audiência de 

conciliação, que designo para o dia 25 / 09 /2018, às 16 : 30 horas, que 

será realizada na sala de audiência desta vara, de preferência munidos 

com proposta de conciliação ou termo de acordo extrajudicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711122 Nr: 4140-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA - HABILITAÇÃO DE SÃO PAULO S/A - 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO, LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

S.A, LOURIVAL ALVES DA SILVA, GUEISI LUZ ALIENDRE ALCOCER 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A/MT

 Vistos.

Considerando que o requerido, Lourival Alves da Silva, não foi citado e 

pela manifestação da requerida, Gueisi Luz Aliendre Alcocer Silva, esposa 

do sr. Lourival, (fls. 162/163), a mesma foi qualificada como ‘viúva’, 

converto o julgamento em diligência, determinando a intimação do autor 

para se manifestar nos autos informando o endereço do requerido, 

Lourival Alves da Silva, ou comprovar o falecimento do mesmo com a 

habilitação dos herdeiros, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881139 Nr: 17494-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:313353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a 

possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e 

do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do 

STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, converto o julgamento em 

diligência, e nos termos do art. 370 do NCPC, determino de ofício a 

produção de prova pericial e nomeio como perito do Juízo Thyago Jorge 

Machado – perito grafotécnico, podendo ser contatado pelo e-mail 

tmachado@forenselab.com e pelo telefone (65) 98112-2338, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC).

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC.

Intime-se o perito nomeado para apresentação dos honorários periciais, 

currículo com comprovação de especialização, bem como contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II 

e III do NCPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários 

serão rateados pelas partes nos termo do art. 95, caput do NCPC.

Assim sendo, havendo concordância quanto aos honorários perícias, as 

partes deverão efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, 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.: 888335 Nr: 22105-74.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:95.740 - SP

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência, e em face do pedido de denunciação 

a lide, fundada no art. 125, inciso II, do NCPC, DETERMINO a citação da 

denunciada Vida Materiais Médicos e Hospitalares Ltda., qualificada nos 

autos à fl. 198, para, querendo, contestar a ação.

O denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, nos prazos 

referidos no artigo 131 e parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de a ação prosseguir somente contra ela, denunciante 

(artigo 131, caput, NCPC).

 O processo ficará suspenso até que seja efetivada a citação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21.135/MT, João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20.746/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6.757-4 

MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.590, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9.877-A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20.441/O

 Vistos.

Considerando a informação de impossibilidade de comparecimento da 

testemunha Gilberto Gomes para a audiência designada para o dia 

24.07.2018 (fls. 89/90), redesigno a audiência de instrução para a oitiva 

da testemunha para o dia 07 / 08 / 2018, às 16 : 15 horas.

 Intimem-se as partes como determinando na decisão de fl. 06.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21.135/MT, João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20.746/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6.757-4 

MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.590, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9.877-A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20.441/O

 Vistos.

Considerando a informação de impossibilidade de comparecimento da 

testemunha Gilberto Gomes para a audiência designada para o dia 

20.03.2018 (fls. 43/44), redesigno a audiência de instrução para a oitiva 

da testemunha para o dia _08__/_05__/_18__, às _14_:_45_ horas.

 Intimem-se as partes como determinando na decisão de fl. 06.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21.135/MT, João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20.746/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6.757-4 

MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.590, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9.877-A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20.441/O

 Vistos.

Considerando que a data de 28.03.2018 é ponto facultativo, conforme 

publicado na Portaria nº 678/2017-PRES, que estabelece o calendário 

forense para o exercício de 2018, redesigno a audiência de instrução para 

a oitiva da testemunha, Gilberto Gomes, para o dia 20/03/2018, às 15:30 

horas.

 Intimem-se as partes como determinando na decisão de fl. 06.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448387 Nr: 21930-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AMORIM SALES 

- OAB:13.886, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 436) foi 

infrutífera para a satisfação da obrigação, defiro o pedido de fl. 449 

proceda-se a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome 

do executado.

 Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424998 Nr: 8643-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA JACOB AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se a pesquisa junto ao Sistema RENAJUD (fl.92) acerca de 

veículo em nome do executado.

 Se frutífera, intime-se o exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias.

Defiro, ainda, a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta 

de bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo de débito atualizado, 

após volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fl. 92, item a.

Defiro, ainda, o pedido do exequente (fl. 92, item e), para determinar a 

inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º 

c/c §5º, NCPC). Oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas anotações. 

Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo exequente.

No mais, indefiro o pedido de pesquisa junto ao Registro Eletrônico de 

Imóveis por falta de amparo legal, ademais a pesquisa Sistema Infojud é 

ampla.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1048587 Nr: 45756-04.2015.811.0041

 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: SILVANA APARECIDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP, WANDER DARLAN EUZEBIO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Código n. 1048587

 Visto.

Com fulcro no art. 370, do NCPC, determino de ofício a pesquisa junto aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD em nome da autora, tendo como base os 

anos de 2015, 2016 e 2017, cujas informações serão arquivadas em 

pasta própria, servindo apenas como meio de prova para o deslinde do 

feito.

Após, a realização das consultas, venha-me os autos conclusos para 

saneamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018767-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.C.M. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Nº PJE: 1018767-70.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

31.506,93; Tipo: Cível; Parte Autora: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - 

ME Parte Ré: T.C.M. DE ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente registrada no CNPJ nº 08.257.229/0001-18. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

no pagamento do débito no valor de R$ 31.506,93 (Trinta e Um Mil e 

Quinhentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Resumo da inicial: Trata-se de Ação Monitória, ajuizada por RV EMPRESA 
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DE COBRANÇA LTDA - ME em face de T.C.M. DE ALMEIDA ME, alegando: 

A empresa Autora é credora da empresa Ré do valor original de R$ 

14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), importância esta representada 

pelos 02 (dois) cheques, referidos cheques, sem nenhum motivo, não foi 

adimplidos, devolvidos pelo banco sacado sem provisão de fundos, 

sempre havendo promessas de pagamentos, porém todas infrutíferas. 

Sempre procurando respeitar as inúmeras promessas de pagamento por 

parte da Requerida, a Requerente fora penalizada com a prescrição do 

título para fins de execução. Malgrado a mora da Requerida, por diversas 

vezes a Requerente pleiteou em caráter amigável a liquidação do débito, 

contudo, sem lograr êxito, razão pela qual utiliza-se da presente ação para 

ver satisfeito seu direito. Deste modo, a Requerente almeja o recebimento 

da dívida, sendo plenamente possível o ajuizamento da ação monitória, 

cujo valor atualizado da dívida até 06/06/2017 (memória de cálculo anexa), 

perfaz o valor total de R$ 31.506,93 (trinta e um mil quinhentos e seis reais 

e noventa e três centavos). Despacho/Decisão: "Cite-se a ré, TCM de 

Almeida - ME, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência 

ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se, pessoalmente, o curador para que apresente defesa no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018." ADVERTÊNCIA: Será 

nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) 

Cuiabá-MT, 24 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, Jonathan de Arruda Barbosa - Técnico Judiciário , digitei. 

CARLA RENATA DE ALMEIDA - Gestor(a) Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033272-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA CAMILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO CONSTANTINO COMARELA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Nº PJE: 1033272-66.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

280.000,00; Tipo: Cível; Parte Autora: SONIA REGINA CAMILO Parte Ré: 

EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, brasileiro, contador, portador da 

carteira de identidade nº 131 8362 ES e CPF: 024.647.467-03, residente 

em lugar 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 PARA OUTORGA DE 

ESCRITURA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PELO RITO COMUM E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por Sonia Regina Camilo, em 

face de Edézio Constantino Comarela. Na data de 11 de dezembro de 2007 

as partes entabularam "Contrato particular de compra e venda de imóvel 

urbano", referente ao imóvel residencial localizado na Rua 35, nº 88, 

Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, o imóvel continha no Pavimento térreo: 

garagem, sala de estar, circulação, lavabo, sala de TV, sala de jantar, 

cozinha, lavanderia, e no Pavimento Superior: circulação, WC , 02 quartos, 

suíte com closet e WC, área total construída de 117 ,88 m2, devidamente 

registrado sob numero de matricula 90. 871 e Folha 36 no Cartório Notarial 

do 06º Ofício de Cuiabá-MT. Passado três anos da compra do imóvel, em 

decorrência dessas ações começaram as execuções e 

consequentemente as penhoras sobre os bens pessoais do réu. Como as 

empresas do réu foram a falência, há pouco senão nenhum imóvel em 

nome do requerido, sequer seu paradeiro é certo. Em decorrência dessas 

penhoras a presente data não foi realizado a transferência do imóvel, 

visto que a autora ainda estava dependendo da liberação da constrição 

que recaía sobre o este. Desse modo, após comprovação, nos mais 

diversos juízos, de ser possuidora de boa fé e desconstituir as várias 

penhoras que recaíam sobre o imóvel, a autora buscou localizar a parte ré 

para que realizassem a transferência do imóvel, contudo não obteve êxito, 

não restando senão socorrer-se do Poder Judiciário para salvaguardar 

sua própria morada." Despacho/Decisão: "Cite-se o requerido, Edézio 

Constantino Comarela, por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, 

do art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo 

resposta, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

apresente defesa no prazo legal. No mais resta prejudicada a audiência 

designada na decisão de ID 12888821, assim retire-a da pauta de 

audiências. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018." Observações: Em 

caso de revelia, será nomeado curador especial Cuiabá-MT, 24 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, Jonathan de 

Arruda Barbosa , digitei. CARLA RENATA DE ALMEIDA - Gestor(a) 

Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013567-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013567-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. HELDO PEREIRA 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 15/02/2014, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e a prejudicial de mérito: prescrição. No mérito alega a 

impossibilidade jurídica do pedido vez que o acidente noticiado não é 

abrangido pelo seguro DPVAT, falta de nexo causal entre a invalidez e o 

acidente automobilístico, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 
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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) 

Com relação à alegação de prescrição, a ré aduz que o sinistro se deu em 

15/02/2014 e a ação foi ajuizada em 03/05/2017, sendo que a contagem 

prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual 

estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, portanto, em 

15/02/2017. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem do prazo 

prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro tem 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, exceto quando a 

invalidez permanente é notória, como nos casos de amputação, o que 

ocorre no presente feito. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014) Assim como o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

ART. 206, § 1º, II, DO CC/02 – CONHECIMENTO IMEDIATO DA 

INCAPACIDADE – AMPUTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do RESP 

1.388.030/MG, representativo da controvérsia (procedimento previsto para 

os recursos repetitivos), assentou o entendimento de que, “exceto nos 

casos de invalidez permanente notória” é necessário laudo médico para 

caracterizar a ciência inequívoca da vítima da invalidez permanente para 

fins de recebimento do seguro DPVAT, ao argumento de que não se pode 

confundir a ciência da lesão, com a ciência do caráter permanente da 

invalidez, a qual somente poderá ser atestada com auxílio médico. 2. A 

amputação de membro caracteriza a hipótese de invalidez permanente 

notória, que dispensa laudo médico para que a vítima tenha ciência 

inequívoca da sua incapacitação permanente. 3. Prescrição caracterizada. 

(Ag 103773/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) 

(TJ-MT - AGV: 01037735920158110000 103773/2015, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2015) Posto isso, 

acolho a prejudicial de prescrição, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando 

que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012341-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

KATIA VANESSA SARAIVA DA SILVA (AUTOR(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: 1012341-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA VANESSA SARAIVA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. KATIA VANESSA SARAIVA 

DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante à autora, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, defeito da representação processual, 

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) A 

parte ré alega, ainda, defeito na representação processual, argumentando 

que as assinaturas constantes na procuração e no documento do autor 

são distintas, motivo pelo qual devem ser regularizadas para evitar fraude. 

No entanto, o fato de serem distintas não significa tratar-se de fraude, 

dado que somente utilizou rubrica, ao invés de assinatura por extenso. 

Além disso, consta ID 6185120 – Pág 4, assinatura da autora rubricada e 

por extenso, o que afasta a preliminar levantada. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO. DESPACHO SANEADOR ATACADO POR 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO SEGURADO. DOCUMENTO QUE NÃO É ESSENCIAL À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. EXEGESE DO ART. 6.194/74, ART. 5.º. 

DIVERGÊNCIAS DE ASSINATURAS CONTIDAS NA CNH E NA 

PROCURAÇÃO NÃO PROVAM, NECESSARIAMENTE, FRAUDE NO 

RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. CONDUTA MALICIOSA E TEMERÁRIA DA EMBARGANTE NÃO 
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VERIFICADA. Para o recebimento da indenização do seguro obrigatório 

DPVAT precisa o demandante comprovar a incapacidade permanente, 

bem como o nexo causal com o acidente de trânsito, logo, o comprovante 

de residência não é documento essencial à propositura da ação. O 

simples fato da assinatura do segurado na Carteira Nacional de Habilitação 

(rubrica) não ser idêntica àquela registrada na procuração conferida a 

seu defensor (por extenso) não tem o condão de tornar inequívoca a 

alegação da seguradora de tratar de fraude para o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT. Somente é penalizada como litigante de 

má-fé a parte que intencionalmente age de forma maliciosa e temerária 

com a finalidade de entravar o trâmite processual. Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 5 7 4 2 3 7 5 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2257423-75.2015.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

22/02/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2016) (negritei) 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 23/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

KATIA VANESSA SARAIVA DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, 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 esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026411-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEDRO DE PINHO (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: 1026411-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PEDRO DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BENEDITO PEDRO DE PINHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 
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pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta 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, 

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 10/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

BENEDITO PEDRO DE PINHO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

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. 

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 
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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, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003507-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA (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: 1003507-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA, 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 11/09/2016, 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, 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 11/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA 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 

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 
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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, 24 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014702-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARIANO MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014702-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL MARIANO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GABRIEL MARIANO MARTINS, 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 02/04/2017, 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, ausência de comprovação de 

entrega da documentação, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio requerimento administrativo. No mérito alega a imprescindibilidade 

de produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, 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) 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 02/04/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que GABRIEL MARIANO MARTINS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
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deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034459-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034459-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIMAR DE ANDRADE PINTO, 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 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, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. 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, necessidade de prova pericial, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 
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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 02/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSIMAR DE ANDRADE 

PINTO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo 

da mão esquerda de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo da 

mão esquerda, 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 o autor 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) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027763-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1027763-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA APARECIDA COELHO, 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 08/07/2017, 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, 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 

ausência de comprovação do nexo causal, 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. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 
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fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, 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 08/07/2017. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MARIA APARECIDA COELHO, 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 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 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, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037062-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 202 de 711



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: 1037062-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ, 

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 08/10/2017, 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, 

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 a autora foi vítima de acidente 

de trânsito em 08/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ, 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 

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 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 
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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, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006392-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSERGIO DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006392-37.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUSERGIO DA SILVA MOTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JUSERGIO DA SILVA MOTA, 

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 26/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 26/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JUSERGIO DA SILVA MOTA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, 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 
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enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DAMASCENO (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001178-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DAMASCENO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO BATISTA 

DAMASCENO, 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 13/11/2015, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, até o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dependendo da graduação do 

membro, 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, bem como ausência do laudo do IML. No mérito alega a ausência 

de nexo, imprescindibilidade de produção da prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de 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 comprova que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 13/11/2015. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que JOÃO BATISTA DAMASCENO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, 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 
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cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031624-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DA SILVA GOMES (AUTOR(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: 1031624-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARCOS VINICIUS DA SILVA 

GOMES, 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 23/05/2017, 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 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 atendimento, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/05/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que MARCOS VINICIUS DA SILVA 

GOMES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal de média intensidade avaliada em 50%; do ombro esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 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 
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seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 100%; e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais); b) 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo 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$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003911-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TAVARES BENITES (AUTOR(A))

VALDIRENE TAVARES LEITE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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: 1003911-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIRENE TAVARES LEITE, MARCO ANTONIO TAVARES BENITES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARCO 

ANTONIO TAVARES BENITES, menor representado por sua genitora 

VALDIRENE TAVARES LEITE, 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 17/11/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 
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PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 17/11/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCO ANTONIO TAVARES BENITES, 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 

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, 

24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011964-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011964-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALFREDO MANOEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALFREDO MANOEL 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 28/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 208 de 711



de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 28/10/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ALFREDO MANOEL DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna cervical de intensa 

intensidade avaliada em 75%; 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 75% de invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna cervical, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 100%, 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: a) 

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). 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 o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Contudo, os valores somados totalizam quantia superior a 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo esse valor o teto 

máximo devido. 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 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, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação
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VITOR MACHADO (REQUERENTE)

MARIANA ZERBINATO MACHADO (REQUERENTE)

JOELSON MACHADO (REQUERENTE)

JOSE AMILTON MACHADO (REQUERENTE)

CLAUDIO MARCELO CAMARA (ADVOGADO(A))

WILLIAM MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (INTERESSADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para tomar 

conhecimento das datas designadas para o próximo leilão, quais seja, dias 

09 e 18 de outubro de 2018, publicada na edição n. 10175 disponibilizada 

em 10/01/2018. (o leilão presencial será realizado no auditório Antonio 

Elisandra, localizado na Av. São Sebastião, n. 1447, Goiabeiras, nesta 

Capital e os leiloeiros utilizarão o mesmo site para o leilão eletrônico, portal 

www.kleiberleiloes.com.br, leiloeira oficial Luzinete Mussa de Moraes 

Pereira e leiloeiro rural Alvaro Antonio Mussa Pereira.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 991975 Nr: 19440-51.2015.811.0041

 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: CARLOS ANDRE FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para manifestar sobre o pedido de extinção feito pela parte 

autora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991618 Nr: 19302-84.2015.811.0041

 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: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA 

RODOVIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais, ajuizada por Odair Aparecido Busiquia em face de Morro da 

Mesa Concessionária Rodovia, a fim de:a)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). b)condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais, R$ 7.693,00 (sete mil, seiscentos e noventa e três 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação. 

c)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1190775 Nr: 1646-46.2017.811.0041

 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: VANDEVILSON DA CRUZ COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 977718 Nr: 12836-74.2015.811.0041

 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: JORGE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161801 Nr: 36682-86.2016.811.0041

 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 JOÃO ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149532 Nr: 31505-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MAYCON SILVA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 999184 Nr: 23090-09.2015.811.0041

 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: LEONILSON DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 997845 Nr: 22532-37.2015.811.0041

 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: MARIA EZIDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 996791 Nr: 22080-27.2015.811.0041

 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: FATIMA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 964614 Nr: 6781-10.2015.811.0041

 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: VALDINEY ANTONIO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante do cumprimento voluntário, impulsino o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, pleitear o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1097407 Nr: 9436-18.2016.811.0041

 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: TEREZINHA MARIA JESUS DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para 

se manifestar da apresentação da proposta dos honorários periciais, bem 

como se aceita para depositar os valores no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113797 Nr: 16259-08.2016.811.0041

 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: ALINE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Diante da apresentação do laudo pericial complementar de fls. 313/134, 

impulsiono o feito para proceder a intimação do Requerente/Requerido, 

para, querendo, manifestar-se nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do 

NCPC. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054623 Nr: 48585-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIZ DE JESUS PEREIRA

 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 

- OAB:8.506-A

 Diante da apresentação do laudo pericial de fls. 141/148, impulsiono o 

feito para proceder a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, 

manifestar-se nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que 

me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160438 Nr: 36110-33.2016.811.0041

 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: GILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109192 Nr: 14346-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUEL CLOVIS GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082920 Nr: 2891-29.2016.811.0041
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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: MAIKON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1058347 Nr: 50196-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1046488 Nr: 44598-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGHTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005970 Nr: 25920-45.2015.811.0041

 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: ROBSON PEREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005211 Nr: 25625-08.2015.811.0041

 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: ROBERTO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003368 Nr: 24877-73.2015.811.0041

 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: OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999537 Nr: 23246-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989971 Nr: 18494-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985461 Nr: 16518-37.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CLAYTON DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985456 Nr: 16514-97.2015.811.0041

 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: LDOT, LUIZ ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983263 Nr: 15506-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, 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.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1001903 Nr: 24237-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SELVAGEM S/A CONDOMÍNIO E GOLF 

CLUB, TEODORO VILLAFANE MORENO, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:MT 16.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17.000, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, uma 

vez que decorreu o prazo de 5 dias requerido às fls. 664, comprovar nos 

autos a execução do projeto e indicar prazo para término da execução 

das obras, conforme decisão de fls. 663.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976551 Nr: 12426-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SANTA RIVEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL BATISTA BLASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Vistos, etc. Considerando a impossibilidade justificada, da presença da 

curadora da parte requerida nesta audiência, a mesma restou prejudicada. 

Assim, redesigno a presente audiência para o dia 13 de março de 2019, 

às 16:00 horas. Saem os presentes intimados, expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963936 Nr: 6482-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Diante do retorno da missiva, impulsono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerida para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me copetia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1058009 Nr: 50051-84.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do alegado pela requerida às fls. 221/223.

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.: 1096189 Nr: 8919-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FONSECA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959215 Nr: 4469-61.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095599 Nr: 8673-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO 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:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 102/105, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979283 Nr: 13720-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983282 Nr: 15515-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN SOARES RIDIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 113/115, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123050 Nr: 20058-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 99/102, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983812 Nr: 15760-58.2015.811.0041

 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: MARCOS DUARTE BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083346 Nr: 3137-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO OMILSON NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 111/114, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964615 Nr: 6782-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIMISON PEDRO CARDOSO

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 144/147, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999529 Nr: 23240-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME RIBEIRO DA COSTA

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 214 de 711



 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978569 Nr: 13317-37.2015.811.0041

 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: TIAGO MAGALHÃES ARGUELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128675 Nr: 22481-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-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, 24 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977194 Nr: 12700-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UARDA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 106/109, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078122 Nr: 302-64.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, ELCIO DE AQUINO LINS - OAB:21.050, NUBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TÂNIA MARIA SOUZA SANTOS - OAB:3926-MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condominio Florais dos 

Lagos em face de JF Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 192/201, ratificada pela 

petição de fls. 239/241, requerendo a homologação do mesmo e também a 

sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 192/201, 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.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993563 Nr: 20210-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088633 Nr: 5534-57.2016.811.0041

 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: JONNY DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 219/222, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076766 Nr: 58458-79.2015.811.0041

 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 FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do alegado pela requerida às fls. 196/198.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076764 Nr: 58456-12.2015.811.0041

 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 FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:OAB/MT 3.646, Dr.ª Tânia Maria Souza Santos Ferreira - 

OAB/MT 3.926 - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condominio Florais dos 

Lagos em face de JF Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 171/198, ratificada pela 

petição de fls. 227/229, requerendo a homologação do mesmo e também a 

sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 171/198, 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.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153737 Nr: 33355-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108024 Nr: 13876-57.2016.811.0041

 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: ADVAIR PELECER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO 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:8.506-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119730 Nr: 18643-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIELSON LEITE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963426 Nr: 6230-30.2015.811.0041

 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: GILBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 150/153, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132606 Nr: 24122-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 159/162, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 939227 Nr: 54194-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, RUI 

DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 761259 Nr: 13706-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989396 Nr: 18310-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CRISTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 94/97, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983664 Nr: 15655-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDSN, SADINEIA DE SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964537 Nr: 6746-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDINEY CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 204/207, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969390 Nr: 9103-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN L. BARROS - 

OAB:OAB/MT-11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o AR de fls. 74 foi devolvido pelo motivo “ausente”, 

determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 74, observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081142 Nr: 2081-54.2016.811.0041

 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: ADERVAL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 150/153, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083661 Nr: 3281-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON NATAL ALVES 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/MT
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 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 198/201, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169987 Nr: 40174-86.2016.811.0041

 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: ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez - 

OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 138/142, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078113 Nr: 293-05.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condominio Florais dos 

Lagos em face de JF Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 229/238, ratificada pela 

petição de fls. 276/278, requerendo a homologação do mesmo e também a 

sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 229/238, 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.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079828 Nr: 1442-36.2016.811.0041

 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: MARESSA FRANCIELLEN SILVA KNONER, SARA 

EILUCILANE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Vistos, etc.

Maressa Franciellen Silva Knoner opôs Embargos de Declaração alegando 

a existência de erro material na sentença que julgou procedente o pedido 

formulado na inicial.

Os autos vieram 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, ACOLHO os embargos, e onde se lê:

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente Incidente de Falsidade suscitado 

por Maressa Franciellen Silva Knoner e Sara Eilucilane Silva em face de 

Brookfield Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S/A a fim de 

desconstituir os documentos de fls. 314 e 320 dos autos principais (cód. 

986122), determinando o seu desentranhamento dos autos, e condeno a 

parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.

Leia-se:

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente Incidente de Falsidade suscitado 

por Maressa Franciellen Silva Knoner e Sara Eilucilane Silva em face de 

Brookfield Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S/A a fim de 

desconstituir os documentos de fls. 314 e 320 dos autos principais (cód. 

986122), determinando o seu desentranhamento dos autos, e condeno a 

parte requerida por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor 

da causa.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 131/133.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047213 Nr: 45015-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILTON BASTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983319 Nr: 15536-23.2015.811.0041

 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: JEREMIAS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082995 Nr: 2946-77.2016.811.0041

 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: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980151 Nr: 14205-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DIAS CORREA, GILDA DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173734 Nr: 41646-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR VALENTIM MOLINA

 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/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 148/152, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126033 Nr: 21342-05.2016.811.0041

 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: ADEILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL A. DA VEIGA LIMA - 

OAB:21.567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 120/123, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083305 Nr: 3101-80.2016.811.0041

 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: ELIANE CRISTINA DE ANDRADE

 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

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 131/134, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967896 Nr: 8222-26.2015.811.0041

 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: VANDERLEI DOMINGUES HENEMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do retorno da missiva, impulsono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerida para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me copetia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120308 Nr: 18901-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI RAFAEL ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969088 Nr: 8904-78.2015.811.0041

 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: MAYCON DAVID FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983106 Nr: 15425-39.2015.811.0041

 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: ROSIMEIRE FERREIRA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 121/124, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114908 Nr: 16642-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968653 Nr: 8570-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966150 Nr: 7483-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172878 Nr: 41248-78.2016.811.0041

 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: ALINE DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 129/133, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998710 Nr: 22906-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088979 Nr: 5692-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172902 Nr: 41269-54.2016.811.0041

 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: DARCILIO DE MOURA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 145/148, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083322 Nr: 3115-64.2016.811.0041

 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: AILTON ANTONIO BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 100/103, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116279 Nr: 17137-30.2016.811.0041
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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: JUAREZ CAMPOS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 154/157, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992688 Nr: 19721-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979269 Nr: 13709-74.2015.811.0041

 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: GEAN PABLO LOTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 16675 Nr: 4837-37.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 242, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989332 Nr: 18609-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CATARINA DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMHO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, 

ALONSO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA REGINA M. HOFFMANN - 

OAB:16.723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960295 Nr: 4950-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992007 Nr: 19457-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 119/122, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168879 Nr: 39632-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASLEY PEREIRA FIRMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 137/141, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970917 Nr: 9685-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL FIALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 151/154, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153717 Nr: 33337-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 135/138, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156743 Nr: 34599-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA VIEIRA AMARAL

 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/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 136/139, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989808 Nr: 18435-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATO APARECIDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante da manifestação do perito nomeado nos autos, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte requerente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar nos autos, pleiteando o que enteder de direito. Era o que 

me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999722 Nr: 23337-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO PEDRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da informação de cumprimento voluntário da sentença, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte requerente 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986154 Nr: 16753-04.2015.811.0041

 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: LEANDRO CABRAL GOULART

 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:8.506-A/MT

 Diante do retorno da missiva, impulsono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerida para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me copetia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1328522 Nr: 15282-45.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação às faturas dos 

meses de junho, julho e agosto de 2018, nos valores de R$ 1.859,74, 

1.622,63 e 14.402,83, se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente ao autor, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil.Designo audiência de conciliação para o dia 

16/10/2018, às 08:30 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. (...)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.Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974868 Nr: 11553-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO MALHEIROS, MARLENE MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SALES BRANDI 

MOURÃO - OAB:13584, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:4309-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ildelfonso 

Malheiros em face de Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho 

Médico.

As partes formularam acordo conforme fls. 495/496, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 495/496, 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.

Transitado em julgado, 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.: 1040721 Nr: 41935-89.2015.811.0041

 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: MARTA PINHEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da certidão de fls. 98, 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.: 983832 Nr: 15772-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NUNES FREIRE JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 82, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079658 Nr: 1338-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDELVAN CAIKE DA SILVA CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 152/154, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 123.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021565 Nr: 32701-83.2015.811.0041

 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: NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA, GILDO MOTTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298-A, Edmar Alves de Azevedo Jínior - 

OAB:13952/B-MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais/Repetição de Indébito e Morais ajuizada 

por Najila Jomaa Motta da Silva e Gildo Motta da Silva em face de Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda, a fim 

de:a)condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais, R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação. b)Ante a 

sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma 

responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, 

que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080742 Nr: 1908-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDELVAN CAIKE DA SILVA CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 147/149, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 123 e 140 dos autos 

apensos.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967222 Nr: 7903-58.2015.811.0041

 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: REGINALDO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 

297.608

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 235/139 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 238-verso), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017684 Nr: 30809-42.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FRAGOSO DE JESUS, CARDOSO 

INFO E EMBALAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Meire Correia de Santana 

da Costa Marques - OAB/MT 9.995 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 10006

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

cumprimento do acordo, 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988769 Nr: 18014-04.2015.811.0041

 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: ADRIELI JULIANI CÔNSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, REGIANE BORGES FREITAS GURSKI - OAB:282383/SP

 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

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 251.

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.: 966711 Nr: 7707-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 51, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052860 Nr: 47782-72.2015.811.0041

 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: CHIRLAINE DE JESUS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Chirlaine de Jesus 

Sousa em face de Bradesco Seguros S/A para condenar a requerida:a) 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve no pé direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (15/04/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152015 Nr: 32570-74.2016.811.0041

 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: ADOLFO BENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Adolfo Bento Ferreira 

em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido monetariamente data 

do sinistro (13/09/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 224 de 711



quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986328 Nr: 16825-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da requerida às fls. 185/186, 

encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o valor do 

débito discutido no feito.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003373 Nr: 24882-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO APARECIDO MORAES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Celio Aparecido 

Moraes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.243,75 (seis mil e duzentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente e membro superior 

esquerdo e joelho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(10/03/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1317397 Nr: 12496-28.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRÃO MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ ALMEIDA, EDER LUIZ ALMEIDA E 

CIA LTDA, SEBASTIÃO MANOEL DA FONSECA, CENTRAIS ELETRICAS DE 

MATOGROSSENSES-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:17.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983293 Nr: 15520-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDA, EDNA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lucimeire 

Gonçalina de Araújo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.712,50 (três mil e 

setecentos e doze reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente e face e joelho, 

corrigido monetariamente data do sinistro (05/02/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957129 Nr: 3617-37.2015.811.0041

 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: WFO, ROSELY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rodrigo brandão correa - OAB:, 

RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Wesley Ferreira 

Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no pé esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (04/12/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 
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2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146425 Nr: 30202-92.2016.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO VIANA, MARIA LUCIA RIBEIRO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 75 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1042905 Nr: 42945-71.2015.811.0041

 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: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 244/246, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 237.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963726 Nr: 6388-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RABELLO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 457/460.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 417.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997282 Nr: 22296-85.2015.811.0041

 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: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA, TOTAL 

LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO PASCOAL DE 

MIRANDA PAIVA JÚNIOR - OAB:114170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 368 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado, concedendo a parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das diligências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996934 Nr: 22125-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIA CRISTINA LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da autora às fls. 70, JULGO EXTINTO os 

autos nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em após, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002225 Nr: 24365-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDS, MARIA RITA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Gabriel Nascimento 

dos Santos em face de Bradesco Seguros S/A para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil e 

quatrocentos e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (08/04/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 
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de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971894 Nr: 10166-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBS, LEIDIVANE SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Ana Luiza Barros 

Siqueira representada por sua genitora Leidivane Silva Barros em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em estrutura crânio faciais, corrigido monetariamente data do 

sinistro (19/11/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao 

Representante do Ministério Público.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101423 Nr: 11085-18.2016.811.0041

 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: ERISVALDO SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, SHIMAZAKI FOSS & FOSS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, DAIANE CRISTINA DUARTE - OAB:OAB/MT 19.248, IRIONEI 

GRITTZ - OAB:10.165/MT, LEIDIANE ALMEIDA VETORAZZI - 

OAB:21.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12,208-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 314/316, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 311.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159971 Nr: 35919-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 

RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 70, designo audiência de conciliação para 

o dia 29/10/2018, às 12:30 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.

Aguarde-se a realização da audiência.

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 62.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167782 Nr: 39169-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA MARIA DE PAULA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A - BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Yara Maria de Paula 

Sobrinho em face de Bradesco Seguros S/A – Bradesco Vida e 

Previdência, para condenar a requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do quadril, corrigido monetariamente data do sinistro (06/09/2015) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150481 Nr: 31926-34.2016.811.0041

 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: LUIS FERNANDO MAGALHÃES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Daniela Cristina Vaz 

Patini - OAB/MT 11.660 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 239/240, informar a 

discordância acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão de fls. 233/236.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979026 Nr: 13605-82.2015.811.0041

 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: CELIO APARECIDO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, 

ficando a execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997618 Nr: 22470-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Benes Hirschfeld - 

OAB:OAB/SP 171.674, José Armando da Glória Batista - 

OAB:OAB/SP 41.775

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 138/140, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 135.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017689-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da complementação de diligência 

efetuada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 14244722, sob 

as penas da lei. Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001728-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME (EMBARGANTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem verbal do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular 

desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 24.10.2018, às 

14h00. Cuiabá-MT, 24 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: 1023840-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA MAGALHAES (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ - MT, 24 de agosto de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO 

PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025959-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresentar contrarrazões ao Recurso no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUIABÁ - MT, 24 de agosto de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1013443 Nr: 29011-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BASILIO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Vê-se dos autos que a empresa executada não foi citada até 

o momento, não obstante as diligências no endereço obtido por meio do 

sistema Infojud, razão pela qual, indefiro o pleito de fls. 100.Desta feita, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 228 de 711



celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia da executada, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor(...)vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 125747 Nr: 13877-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ASCENSÃO 

LTDA (COLÉGIO ASCENSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de processo que se arrasta desde 2003, estando pendente a 

substituição processual de Eduardo Augusto ante a notícia de seu 

falecimento às fls.141, sendo firmado no despacho de fls.154, inexistir 

documento à respeito, requerendo o exequente o Renajud e Infojud, 

portanto, assumindo o risco na possível nulidade dos atos em face do 

alegado passamento do executado em comento.

Assim, visando dar celeridade ao processo, constato no título de crédito 

que Eduardo assinou como avalista e como representante legal da pessoa 

jurídica (fls.15), sendo ele citado à fls.28, portanto, evidente que a 

Sociedade de Ensino também assim o foi por meio da pessoa que a 

representa, sendo inclusive intimados do leilão às fls.63v.

Considerando a penhora de um ar condicionado às fls.30 em 05/09/2003 e 

a desistência desta às fls.146, torno-a ineficaz.

Por fim, procedo a pesquisa via Renajud e Anoreg, intimando o exequente 

para manifestar em 15 dias.

Em havendo interesse no Bacenjud e DRF, APÓS ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS ACIMA pelo credor, deverá trazer aos autos a planilha 

atualizada de débito, tudo sob pena de extinção.

Em caso de silêncio, concluso para extinção, sendo desnecessária a 

expedição de nova carta de intimação ante o AR de fls. 160.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

conforme artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78904 Nr: 1409-81.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS PAIS DE OLIVEIRA, 

ERNESTO SALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Considerando que foram infrutíferas as tentativas de intimação pessoal do 

segundo executado acerca da penhora que recaiu sobre o imóvel 

matriculado sob o nº 14.991, registrado no 2º Cartório de Registro de 

Imóveis de Cuiabá, defiro o pleito de fls. 220.

Assim, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

intimação via edital do executado Ernesto Sala referente à penhora sobre 

o imóvel de sua propriedade, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

No mais, ante o decurso do tempo (10 anos), determino a realização de 

nova avaliação do bem, assim, expeça-se o necessário mandado de 

avaliação do bem imóvel penhorado às fls. 38, nos termos dos artigos 870 

e 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, JUNTAR 

PLANILHA DE DÉBTO ATUALIZADA e, promover ao depósito das 

diligências para o cumprimento do mandado, nos termos do Provimento nº. 

07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos judiciais das 

diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para 

pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Indefiro, desde já dilação de prazo e/ou qualquer outra medida 

protelatória, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, retornem-me os autos conclusos para designação de hasta pública, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 9341-13.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA COSTA E RODRIGUES LTDA., 

JOBE WILSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

do RENAJUD (extratos em anexo).Desta feita, considerando o extravio da 

resposta do ofício enviado pela Delegacia da Receita Federal no ano de 

2004, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das 

últimas declarações de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo 

o exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 2265-06.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOÃO MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)com o fito de evitar nulidades futuras, expeça-se carta precatória com 
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prazo de 120 dias, visando a citação e demais atos, a ser cumprida no 

endereço: Rua Pescadores, Nº 478, Bairro Cavalhada, Cáceres-MT.Assim, 

intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da missiva, 

bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante 

petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote 

digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.No mais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto ao sítio da Anoreg (extrato em anexo).Outrossim, considerando o 

extravio da resposta do ofício enviado pela Delegacia da Receita Federal, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse.No que tange ao pleito de 

penhora sobre o veículo Santana Quantum, Placa KAS-1417, em pesquisa 

ao sistema Renajud constata-se que este foi roubado, razão pela qual, 

deverá o exequente se manifestar no mesmo prazo acima.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460459 Nr: 29725-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos vê-se que o executado não foi citado 

até o momento.Desta feita, considerando o teor da certidão de fls. 122 e, 

em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia do executado, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor(...)O exequente 

pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros do executado, 

através do BACENJUD às fls. 126.(...)Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso.No mais(...)vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

do executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)Com 

efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071356 Nr: 55994-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTETRANS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, MAISA ANDREIA DIAS DE LIRA SILVA, ADONAI TRANSPORTES 

LTDA, ADRIEL SHEPARD DOS SANTOS SILVA, LEANDRO HENRIQUE 

TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ANGELA PATRICIA PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT, WAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455

 (...) Posto isso, com fundamento no princípio da preservação da empresa, 

insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, 

com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível (Falências e 

Recuperação Judicial) procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060742 Nr: 51362-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

SEM pedido de efeito suspensivo.

Intimo os Emabrgantes para regularizarem sua representação no prazo de 

15 dias, uma vez que somente Romeu juntou procuração às fls.112v, do 

apenso.

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.: 727840 Nr: 23739-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ROMEU 

SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHENSSARENKO 

- OAB:3921-OAB/MT

 Vistos, etc. O Banco exequente pugnou pela realização de bloqueio dos 

ativos financeiros do(s) executado(s), via BACENJUD, conforme se vê 

das fls. 81. Pois bem, É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, 

os depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que o 

ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade executiva destinada 

à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente. Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou inexitoso. 

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 
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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. Decorrido o prazo sem a manifestação da parte 

interessada, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a mesma 

admoestação. Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718603 Nr: 14502-52.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,. Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, 

ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:,) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Decorrido o prazo sem manifestação, 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).Em tempo, considerando-se que 

pesa sobre o bem uma restrição inserida pelo juízo do 5º Juizado (extrato 

em anexo), é evidente que o referido pleito de fls. 70 não merece 

prosperar, seja pelo ano do veículo 2003 e sua não localização por aquele 

juízo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114040 Nr: 16345-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão declinatória exarada nos autos em apenso, qual 

seja, "(...) Posto isso, com fundamento no princípio da preservação da 

empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª 

Vara Cível (Falências e Recuperação Judicial) procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Intimem-se as partes desta decisão. 

(...)".

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78576 Nr: 2721-24.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LUIZ BULHÕES, DELY BARROS 

BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINI DA SILVA BARROS - 

OAB:16.336-E, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8.123, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 711226.

Da análise da petição a ser juntada constata-se que as partes 

entabularam acordo, pleiteando por sua homologação e consequente 

extinção do feito ante a quitação integral do contrato objeto da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito para que sejam baixadas as restrições existentes em nome dos 

executados, indefiro, ante a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998459 Nr: 22779-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROVAL COMERCIO DE VIDROS LTDA, 

VALDENIR DOS SANTOS, CLAUDENICE DE OLIVEIRA VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1321185, datado de 31/07/2018).

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento constante da capa dos autos, intimo as 

executadas, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor descrito na petição pendente de juntada 

(que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena 

de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para análise 

do requerimento de BACEN.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1066466 Nr: 53872-96.2015.811.0041

 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): JOYCE BASILIO DE LARA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

JOYCE BASILIO DE LARA SILVA, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772319 Nr: 25425-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO WEBER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de revisão contratual c/c consignação em 

pagamento formulada por Marcos Roberto Weber Hubner em face de 

Banco Santaner S/A, em fase de cumprimento de sentença.

O AI nº 1003436-40.2018.811.0000 foi DESPROVIDO por decisão unânime, 

conforme se vê às fls. 417/421.

Às fls. 422 o requerente requereu o prosseguimento do feito com a 

cobrança dos honorários advocatícios fixados às fls. 389/390.

O Banco manifestou-se às fls. 423/424 asseverando que o valor dos 

honorários advocatícios devem ser abatidos do montante vinculado 

pertencente ao Banco, bem como apresentou seus dados bancários para 

o levantamento do excesso.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Em primeiro lugar, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito em fase 

de cumprimento de sentença e, nos termos do Provimento nº 68/2018 – 

CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimem-se as partes, por meio de seus patronos (via DJE) para 

que se manifestem no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição dos Alvarás em 

nome de:

- MARCOS ROBERTO WEBER HUBNER, CPF Nº 457.541.440-91, AGÊNCIA 

Nº 4696-5, CONTA CORRENTE Nº 7807-7, BANCO DO BRASIL S/A (001) – 

R$34.316,07.

- MANCINI & MANCINI, CNPJ Nº 05.088.518/0001-42, CONTA CORRENTE 

Nº 91000-7, AGÊNCIA Nº 1263, BANCO BRADESCO S/A (237) – 

R$3.431,60.

- BANCO SANTANDER S/A, CNPJ Nº 90.400.888/0001-42, AGÊNCIA Nº 

0319, CONTA CORRENTE Nº 678664-0 (033) – R$11.756,65 com o 

abatimento dos honorários do patrono do requerente.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339881 Nr: 10266-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSON ATAÍDE DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT, Jucélia Basílio da Silva - OAB:22184/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6171, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18116

 Vistos, etc.

Inicialmente, encaminhe-se cópia das fls.123/129 e deste despacho à OAB 

para conhecimento e medidas que julgar cabível, em face dos argumentos 

lançados pela advogada Jucelia Basilio da Silva, quanto aos patronos 

anteriores.

No mais, tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Foi aportado o laudo contábil no montante de R$11.179,07, sendo o 

montante de R$6.876,11 parcelas pagas à maior e o valor de R$4.302,96 

referente aos honorários advocatícios.

O Banco em seguida, trouxe laudo arguindo que o valor devido era o de 

R$1.571,21 em favor do requerente e 4.302,04 em favor do patrono do 

exequente.

O patrono do autor - Josias Santana às fls.129, concordou com o laudo do 

Banco, contudo, seus poderes foram revogados às fls. 128, tendo a nova 

patrono manifestando-se favoravelmente ao laudo trazido pelo Contador 

do Juízo.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Ante as arguições do Banco de fls. 114/122, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para esclarecimentos e, após para homologação do 

Cálculo, cumprimento do Provimento n. 68/2018-CNJ e expedição de 

Alvarás (Dados bancários – fls. 126 e 129).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 987742 Nr: 17555-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Evidente a ocorrência da quitação integral da condenação (fls. 325vº), 

razão pela qual, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome da causídica da requerente FÁBIO JOSÉ DOS 

SANTOS, CPF Nº 007.319.501-43, AGÊNCIA Nº 6655, CONTA CORRENTE 

Nº18291-0, BANCO ITAÚ S/A (341).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783773 Nr: 37528-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

de 21/08/2018 às 16:52:56 pelo PEA sob nº 1327282).

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante a quitação do débito (fls. 153) e a concordância da parte autora – fls. 

181, a extinção é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome de NÉLSON FEITOSA, CPF Nº 526.313.628-53, 

AGÊNCIA Nº 4696-5, CONTA CORRENTE Nº 7.389.940-2, BANCO DO 

BRASIL S/A (001).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Cobrança formulada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de 

IGUALDADE SERVIÇOS TÉCNICOS S/A LTDA, MARCOS ROGÉRIO CARDIM 

e JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA, o que faço com amparo no art. 487, II, do 

CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

sendo 5% para o causídico Fabiano e 5% para o Defensor 

Público.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de 

agosto de 2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 63608 Nr: 812-73.1999.811.0041

 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 SCKISCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, Rodrigo Lacerda Martins - OAB:

 ...provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 

854 do Código de Processo Civil/2015.Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento sobejou parcialmente exitoso, com o 

bloqueio de R$9.584,72 em nome de ALONSO, R$ 13.123,74 em nome de 

CARLOS RODOLFO e R$781,60 em nome de CLÍNICA OTORRINO que 

serão transferidos para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC/2015) que 

deverão ser intimados por meio de seus patrono via DJE.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 acima e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção 

e debloqueio dos valores indisponibilizados. Decorrido o prazo sem 

man i fes tação,  re to rnem-me os  au tos  conc lusos  pa ra 

deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71630 Nr: 500-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFERTIL PROD. DA LAVOURA LTDA., 

ALMIR ZERWES, ILMAR KASPER SERWES, JANETE ZERWES, BERNADETE 

ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILA DA SILVA DE 

BARROS - OAB:3616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - OAB:2152 

B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:4.591-MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o pagamento de emolumentos junto ao CRI de Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 737701 Nr: 34217-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO BELEZA DO CORPO E LOCAÇÃO LTDA - 

ME, LEONEL GARCIA BERNARDO, ANTÔNIO DE ROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 70 

vislumbra-se que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação 

do presente feito, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Em relação à 

averbação de fls. 76, em consulta ao sistema Renajud verifica-se que o 

bem já possui 2 restrições judiciais (extrato em anexo), razão pela qual, 

determino que o exequente proceda a baixa da averbação no prazo de 15 

dias, comprovando nos autos em igual prazo.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 225927 Nr: 33227-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ - OAB:OAB/PE 

20.366, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos denota-se que o Banco vem causando sérios 

transtornos na conclusão da lide, digo isso pois:

- Os documentos de fls.237/248 dizem respeito à conta corrente de Cícero 

Apolinário dos Santos que não é parte no processo, portanto, 

desentranhe e devolva ao subscritor mediante termo nos autos.

- Às fls.254 pediu a expedição de alvará de valor já desbloqueado 

(fls.252).

- Sobre o Bacenjud tenho que requereu que o mesmo fosse feito sobre o 

valor de R$379.222,52 (fls.234/235), totalmente indevido, pois refere-se 

ao valor final do extrato supra mencionado, observando que a dívida é de 

R$52.478,59 - 01/2008 - fls.133.

- Às fls.224 foi deferida a substituição processual do BB para Ativos 

tendo como advogados os de fls.219 (Rafael Furtado), no entanto, o 

escritório Pereira Gionédis continua requerendo de forma indevida 

(fls.229/230, 234/235, 254/255, 257/258 e 260/261), causando tumulto 

desnecessário no feito.

Portanto, deve o Banco do Brasil/Ativos evitar a continuidade dos atos 

atentatórios sob pena de aplicação de multa do artigo 77 do CPC.

Assim, proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos 

(protocolo nº 1917/2018 datado de 08/01/2018) concernente 

substabelecimento da Ativos Securitizadora e a alteração processual, nos 

termos da decisão de fls. 224.

Outrossim, INTIMO o exequente para que se manifeste no prazo de 15 

dias, quanto à manutenção do pleito de penhora do imóvel de fls. 257/259 

e 260/262, haja vista que a documentação encartada nos autos, leva a 

conclusão de trata-se de único bem (residencial), SALIENTANDO, que o 

prosseguimento dos atos expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco 

quanto a impenhorabilidade, visto se tratar de fato evidente.

Após, com ou sem a manifestação da parte interessada, retornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1224294 Nr: 12922-74.2017.811.0041

 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: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILSEG SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1026296 Nr: 34922-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KK DIESEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Procedo à intimação da parte embargante para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação de fls. 25/37.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 778446 Nr: 31850-49.2012.811.0041

 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): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA 

HERANI - OAB:13288

 Procedo à intimação das partes para, querendo, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do termo de penhora de fls. 162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 439481 Nr: 16472-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNS ANDERSON DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATION - NACIONAL MOTORS 

DISTRIBUIDORA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, 

OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - OAB:15553/DF, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Nos termos do despacho de fls. 464/465, bem como, ante a atualização 

de fls. 490/499, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DAS FLS. 

490/499.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173665 Nr: 41603-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 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: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, Gustavo R. Góes Nicolasdelli - OAB:17.980-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 729377 Nr: 25376-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:9428, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de declaratória de inexistência de débitos em 

fase de cumprimento de sentença.

Ante a juntada da procuração de fls. 373/374, procedo à expedição do 

Alvará Judicial nos termos da decisão de fls. 362 vº e dados de fls. 366.

Após, com a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014097 Nr: 29343-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A.G. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 

EPP, ODAIR FRANCISCO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de R.A.G Comércio de Informática Ltda – Epp e Odair 

Francisco Vaz, todos qualificados.

 O Banco exequente informou às fls. 48/56 a sub-rogação parcial da 

dívida em face do SEBRAE no montante de R$95.564,32 (fls. 56), bem 

como pugnou pela inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante a documentação aportada, vislumbro que o pleito 

do exequente merece prosperar, razão pela qual determino a inclusão do 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 

sistema Apolo, procedendo-se, ainda, às anotações devidas.

Ato continuo, 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. Em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto ao(s) sítio(s) do(a) RENAJUD e ANOREG 

(extratos em anexo), com o resultado, intimo os exequentes para que se 

manifestem acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias , bem como para que 

tragam aos autos o cálculo atualizado da dívida, no mesmo prazo.

Sem prejuízo, intimo o causídico do Banco para que informe se também 

patrocina o sub-rogado SEBRAE, em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 916995 Nr: 41430-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não conheço do pleito de fls.76, posto que efetivado por pessoa jurídica 

estranha a lide, já que não há prova da cessão, observando, que a 

repetição desse ato dará azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC a 

ambos BV Financeira e Itapeva VII, intimando, desta feita, os causídicos 

cadastrados nos autos para que tragam a prova da referida cessão no 

prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento de todas as peças que 

tenham como requerente Itapeva VII.

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.

Em caso de silêncio, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a 

mesma admoestação.

Com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774068 Nr: 27251-67.2012.811.0041

 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: CÉLIA FÁTIMA AMARAL DA GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700/MT, NILSON ELY TRAJANO - OAB:11.610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT1.8071 A

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do requerimento do Banco de fls. 209 nota-se dos 

autos a ausência de anexo referente à planilha de débito/crédito, desta 

feita, arquivem-se com as anotaçõe devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 958482 Nr: 4169-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198.153 SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, FLAVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:109730 , LEONARDO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103997/MG, Maria Fernanda Barreira de Faria Fornos - 

OAB:198.088, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNOS - 

OAB:198.088, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Vistos, etc.

Oficie-se como disposto às fls.226 in fine.

Não obstante ao requerimento do Banco BMG S/A de fls. 229, nota-se do 

extrato em anexo que inexiste montante a ser levantado, razão pela qual, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 885939 Nr: 20470-58.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DAS DORES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção.Em atenção à 

orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser precedida de 

busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, determino a citação 

ficta do executado.Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o Banco para, em 

30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 

grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio, venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075780 Nr: 57834-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES COMERCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS, OSVALDO ALVES FEITOSA, EVA GONÇALINA GONÇALVES 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Procedo a pesquisa dos atuais endereços dos executados por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo).

Desta feita, expeçam-se mandados de citação e demais atos, a serem 

cumpridos nos endereço: Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, Nº 

139 e Rua 02, Quadra 03, Casa 34, Residencial JK, ambos no Bairro Boa 

Esperança, nesta cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, vislumbra-se a existência de diversas anotações em nome dos 

executados Osvaldo e Gonçalina em cartórios do Estado de Mato Grosso 

(extratos em anexo).

Desta feita, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações para serem impressas por 

este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias 

certidões dos cartórios mencionados no extrato em anexo, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901140 Nr: 30696-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/SC 8927, RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 Vistos.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em uma lauda.

Por fim, ante o silêncio do causídico quanto a verba depositada pela 

Ativos, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901140 Nr: 30696-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/SC 8927, RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 Vistos.

Conforme determina o artigo 924, inciso II e III do CPC, extingue-se a o 

processo quando a obrigação for satisfeita, ou requerente obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 257, 

onde o autor informa que os contratos indicados no acordo retro foram 

devidamente quitados, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924 inciso II e III do código 

de processo civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348957 Nr: 19299-76.2008.811.0041

 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): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621, CRISTINA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1325056.
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No petitório a ser juntado as partes apresentam acordo, pugnando pela 

extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução de Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 987-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO DIBENS S/A em face de CÉSAR 

AUGUSTO DE CAMPOS CUNHA, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442636 Nr: 18582-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FRANCISCO KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT 14.561-B

 Vistos...

Às fls. 168/169 as partes apresentaram acordo, pugnando pela extinção 

do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, IV do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”

Feitas essas considerações, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Ante a renuncia ao prazo recursal, arquive-se com as baixas e anotações 

de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 879912 Nr: 16706-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALATIEL DE LIRA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Vistos, etc.

Para maior clareza junto cópia do V. Acórdão n.109480/2017, 

demonstrando que o recurso recaiu somente quanto ao processo código 

879912, que estava em apenso e foi julgado extindo na sentença de 

fls.107/111v.

Ante a apresentação do pleito de fls. 120, a realização de bloqueio on-line 

é a medida que se impõe. Consigno, que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT.

O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), com a indisponibilização 

da quantia R$16.249,89 em nome de BANCO, que deverá ser transferida 

para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis arguições 

do executado, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015 (Incumbe ao 

executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

 Com feito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC (Tornados indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente), intimo o Banco, via DJE, para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no prazo de 05 

dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 405506 Nr: 37426-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE DE CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 

em face de ALCILENE DE CAMPOS OLIVEIRA, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 941261 Nr: 55319-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ,. Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, 

ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:,) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVII)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 dia, e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Em caso de silêncio, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos do art. 

921, inciso III do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, INDEFIRO/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418252 Nr: 5160-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ROBSON BATISTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, ante o evidente desinteresse da exequente 

no veículo restringido às fls. 40, procedo a retirada de restrição via 

sistema Renajud, quanto ao veículo Fiat Palio Weekend ELX, Placa 

JZC-2357 (extrato em anexo)(...)intimo a exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)às fls. 63 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Ademais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo a exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704224 Nr: 38906-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - 

OAB:195.972/SP, FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - 

OAB:16.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 337695 Nr: 8707-70.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA - 

OAB:23569/SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081271 Nr: 2161-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA SILVA BOMDESPACHO

 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:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 780777 Nr: 34345-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO CORREIA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em atenção à orientação do CNJ de 

que a citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o 

que já ocorreu neste feito, determino a citação ficta do executado. Desta 

feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor. Após, intime-se o Banco para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Sem a 

manifestação da parte interessada, ante a ausência de impedimento e 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 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). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 856525 Nr: 58821-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALBERTO DOS SANTOS

 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...

Em primeiro lugar, ante o evidente desinteresse da exequente no veículo 

restringido às fls. 38, procedo a retirada de restrição via sistema Renajud, 

quanto ao veículo VW/Gol, Placa NJK-0458 (extrato em anexo).

Às fls. 70 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a 

exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de suspensão.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 417462 Nr: 4799-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALWA ALI MAHFOUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Ante o pagamento das custas, comprovadas às fls. 594, a extinção do 

feito é a medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso III do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações 

e baixas devidas.

Sem prejuízo, procedo à expedição do Alvará nos termos da decisão de 

fls. 588/589.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 963488 Nr: 6265-87.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V KESTRING ME , VOLNEI KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de V KESTRING ME e VOLNEI KESTRING, 

condenando os réus ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, sem impulso dos autos 

pela autora, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789234 Nr: 43234-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTRELA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Procedo à expedição do Alvará nos termos da decisão de fls. 416 (custas 

e honorários).

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 420/423, intimo a empresa 

Estrela, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor descrito na petição de fls. 423 (que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o exequente para que requeira o 

que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, haja vista o 

término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750438 Nr: 2159-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR- ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156

 Vistos.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO S/A em face de MARIA ROSA ALENCAR ME, 

MARIA ROSA ALENCAR.

Às fls. 57/58, o Banco fora intimado para adequar o contrato de acordo 

com os termos da sentença exara nos autos código 726347, bem como 

apresentar planilha atualizada do débito.

Às fls. 71 e 72 manifestou-se, pela suspensão do feito pelo prazo de 30 

dias e posteriormente por 60 dias, para juntada do cálculo atualizado da 

dívida, o que não ocorreu até esta data.

Desta feita, intimo a instituição financeira, para que no prazo de 15 dias, 

cumpra conforme o despacho de fls. 57/58, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, observando que este 

último dará azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC., concluso para 

extinção por manifesto desinteresse, ante o AR de fls. 74 e a inércia da 

Instituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 81407 Nr: 8919-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDEMAR-COM. DE CIMENTO DE MARQUI -, 

JOSÉ CARLOS DE MARQUI, HENRIQUE DE MARQUI, SALMA ELIAS DE 

MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Ante a ausência de citação dos executados Henrique e 

Salma, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa de seus atuais 

endereços por meio do sistema Infojud, ocasião em que se confirmou o 

endereço disposto na exordial (extrato em anexo).Desta feita, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)No mais, às fls. 80/81 o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome dos executados(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Ademais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados/arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo o 

exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados/arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena 

de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, defiro o 

pleito de fls. 78 e, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em 

caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370089 Nr: 6580-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, JOÃO CLAUDEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO os 

requerimentos de fls. 108, 112, 121 e, SUSPENDO o feito nos termos do 

art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443056 Nr: 18864-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E., 

TATIANA PIRES DA CUNHA, BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o 

requerimento de fls. 104 e, SUSPENDO o feito nos termos do art. 921, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da aplicação de multa 

nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 294699 Nr: 11832-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA DE SANTANA

 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: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1161661 Nr: 36622-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO AUGUSTO DOS SANTOS ME, ANEZIO 

AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954258 Nr: 2220-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE VINIL PISCINAS LTDA, MARSIO 

HENRIQUE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de bloqueio on-line, via BanceJud, em 

nome de MARSIO HENRIQUE PIMENTA, conforme se vê às fls. 123, bem 

como requereu a realização de pesquisas via RENAJUD.

Pois bem,

Em primeiro lugar, insta consignar que o Sr. MARSIO não figura em 

nenhum dos polos na presente demanda, razão pela qual NÃO CONHEÇO 

do pleito de fls. 123 e, tendo em vista que TODAS as pesquisas 

pertinentes ao presente feito foram realizadas pelo juízo.

Ademais, cumpra-se a decisão de fls. 112/113, qual seja, “Com efeito, 

intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 

15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção 

do feito. Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.(...)”

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401751 Nr: 34057-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERSON NOGUEIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226688 Nr: 33918-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEGUINHO FIBRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, IVANILDO SAMPAIO NUNES, SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738557 Nr: 35136-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO MARTINS LTDA - ME, AGNALDO 

MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII). Com efeito, intimo o exequente para que se 
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manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370074 Nr: 6587-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, JOÃO CLAUDEMIR HENGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o 

requerimento constante da capa dos autos e, SUSPENDO o feito nos 

termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773641 Nr: 26803-94.2012.811.0041

 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: PAULA JEORGEA DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, 

AGIPLAN SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASSOS 

SCHLEICH - OAB:RS 76.284, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - 

OAB:122.249/RJ, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, LEILA MEJDALANI 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 128457, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150-A OAB/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PAULA JEORGEA DE SOUZA 

CAMPOS em face de BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, AGIPLAN SERVIÇOS DE 

COBRANÇA LTDA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, e condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa a cada réu, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco 

anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867621 Nr: 7657-96.2014.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em 

face de IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 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, cabendo a devolução do 

valor cobrado pelo autor a título de “tarifas” em R$ 600,00, mediante o 

abatimento ao débito em aberto.Por ter o autor decaído de parte mínima, 

condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091583 Nr: 6830-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob pena da 

aplicação de multa nos termos do art. 77 do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 369-88.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 

BOURET, Renato de Melo, Anita de Souza Melo, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA 

BOURET, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, Georgetown Scardini, 

MAGDA LÚCIA SCARDINI DE MELO, ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, 

LOURDES HYBNER SCARDINI, EDUARDO BOURET FILHO, MARCUS 

VINICIUS CREPALDI, SALIM JOANDT SALIM, Laurice Gonçalves de Souza, 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, VILMA BARBOSA DOS SANTOS, 

JANETE KUTRAN MALOUF, MARGARIDA BOSCO DE ALMEIDA BOURET, 
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Jana Carine Guimarães Crepaldi, Adriana Aparecida Crepaldi da Paz Rosa, 

Augusto César Santos Paz Rosa, Patrícia Rother Crepaldi, IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7.322-A/MT, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S/A em face 

de Hospital de Medicina Especializada Ltda e outros, com acordo 

homologado às fls.344.

A Instituição Financeira comunica às fls.372 o cumprimento da avença.

Desta feita nos termos do artigo 924, II do CPC., JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução.

Transitada em julgado e comprovante o Banco a baixa de penhora 

realizada sobre os bens penhorados, no prazo de 15 dias, arquivem-se 

com as anotações devidas.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 283592 Nr: 7239-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA LEITE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise dos autos, verifica-se que a certidão acostada às fls. 

60 com a finalidade de comprovar a cessão de crédito entre Banco 

Santander S/A e Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Não 

Padronizados América Multicarteira consta como cliente Cleide Rodrigues 

da Silva, e como contrato cedido o pacto nº 168000641500092715000, 

divergente do contrato que ampara a presente demanda.

Desta feita, CHAMO O FEITO A ORDEM para indeferir o pedido de 

alteração do polo ativo da presente ação de fls. 59. Assim, proceda-se a 

alteração do polo ativo da ação, passando a constar novamente BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A.

No mais, verifica-se na certidão de óbito de fls. 73 que a requerida faleceu 

em 23/06/2006, porém, no documento de fls. 18 utilizado para demonstrar 

a mora da requerida, constata-se que esta foi intimada por meio de carta 

registrada na data de 03/04/2007, ou seja, meses depois de seu 

passamento.

Desta feita, verifica-se que a requerida não foi regularmente constituída 

em mora, o que enseja a extinção da ação por ausência de pressuposto 

processual, contudo, considerando que o veículo se encontra apreendido 

desde o ano de 2007, a decisão mais acertada é a de bloquear da conta 

bancária do requerente o valor do veículo com base na Tabela Fipe do 

mês e ano da apreensão (em anexo).

Posto isso, intimo o Banco Santander, via DJE, para se manifestar em 15 

dias.

Após, concluso para bloqueio via BacenJud do valor relativo ao veículo 

apreendido, da diligência realizada pelo Oficial de Justiça às fls. 100 e 

extinção do feito, salientando que serão encaminhadas cópias integrais 

dos autos ao MP e OAB para as medidas que entenderem cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 988919 Nr: 18043-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Procedo a expedição do alvará conforme decisão de fls.93.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 434195 Nr: 13341-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, EDEZIO CONSTANTIONO COMARELA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS

 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:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII) 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 dia, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Com fulcro no princípio da 

razoabilidade e, em razão da quantidade de matrículas e demais 

averbações (mais de 90) para serem impressas por este Juízo, intimo o 

exequente para que traga aos autos as necessárias certidões dos 

cartórios de Mato Grosso, no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, ante 

a inexistência de bens passíveis de serem penhorados (BACEN, RENAJUD 

e DRF), DEFIRO o pleito de fls. 62 e, SUSPENDO o feito nos termos do art. 

921, inciso III do Código de Processo Civil. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031769-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

ANTONIA CANUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

aymore (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031769-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIA CANUTO 

DE ARAUJO REQUERIDO: AYMORE Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por 

ANTONIA CANUTO DE ARAUJO em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que aos 01/12/2011 firmaram as partes um 

contrato de financiamento, destinado a aquisição de um veículo VW Gol, 

assumindo o pagamento de 60 parcelas de R$ 987,35, contudo, constatou 

a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão 

pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de capitalização de 

juros e do uso da Tabela Price; - a repetição do indébito em R$ 31.404,30; 

- a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da 

assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 31.404,30 e acostou os documentos Id. 106268541 a 

10268492. Na decisão Id. 10490008 foi concedida a assistência judiciária 

e fixada a inversão do ônus da prova, sendo na oportunidade designada 
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audiência de conciliação. O réu deu-se por citado ao apresentar a 

contestação Id. 10804922 e aventou em preliminar a inépcia da inicial por 

inobservância do disposto no art. 330 §2º do CPC. No mérito, aduz que a 

matéria em debate, atinente à revisão de cláusulas contratuais, 

encontra-se pacificada pelas instâncias superiores, e que: - a 

capitalização de juros possui respaldo legal, não havendo ilegalidade no 

uso da tabela price; - não há ensejo na declaração de ofício de 

abusividade de cláusulas contratuais; - não se fala em repetição do 

indébito; - não cabe acolhida o pleito de assistência judiciária; Rechaça o 

cálculo apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência preliminar (Id. 12232227), sem êxito na composição 

entre as partes e, embora tenha saído a parte autora intimada para 

impugnar a contestação, assim não procedeu, como certificado no Id. 

13170198. É o relatório. Decido. Prefacialmente, determino a correta 

anotação, nos registros pertinentes, da razão social do polo passivo - 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Por observar 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

bem como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes, com amparo 

legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Em 

preliminar, arguiu a ré o descumprimento da regra disposta no art. 330, § 

2º do CPC e refutou o pleito de assistência judiciária. Com relação a falta 

de depósitos do valor incontroverso, mister se faz considerar que, 

conforme o dispositivo mencionado pela ré, a financiada deverá realizar tal 

pagamento diretamente à instituição financeira, simplificando as ações 

judiciais de revisão contratual ao impedir a consignação de valor menor em 

juízo. De mais a mais, a requerente ajuizou esta ação após o vencimento 

da integralidade do contrato, já que a última prestação contratada venceu 

aos 01/12/2016 (Id. 10268537 – Pág. 2), não havendo, pois, de se falar em 

outros pagamentos. Quanto à assistência judiciária, de acordo com a 

legislação atinente, basta a mera alegação da parte de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

próprio sustento e/ou de seus familiares. A lei não prevê obrigatoriamente 

que seja miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não 

possua condições de arcar com tais emolumentos. Embora a ré refute a 

benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela beneficiária, que possui presunção juris tantum da 

necessidade. Nos termos da lei, portanto, não basta que se alegue que a 

parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, pois 

caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. Demais 

disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária à autora, rejeitando as 

preliminares, e passo ao exame do mérito. No tocante à capitalização de 

juros, há de se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é 

possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da 

MP 2170-3, posteriormente convertida em lei - art. 28 da Lei n. 10.931/04, 

que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida 

e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a 

previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do 

disposto na cláusula 02, Id. 10268537 – Pág. 5, da qual a consumidora 

tinha inequívoca ciência, já que teve acesso ao contrato e inclusive o 

juntou com a exordial, restando clara a contratação da prática da 

capitalização mensal de juros. Nesse sentido, o posicionamento há muito 

sedimentado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "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 n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 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 de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Demais disso, a 

legalidade da sua incidência está consolidada pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Ante a expressa previsão 

contratual, aliada à clara demonstração da taxa mensal não 

correspondente ao duodécuplo da anual, mantenho a sua incidência, na 

forma em que contratada. De conseguinte, inexiste ensejo no pedido de 

afastamento do cálculo do débito pela tabela price, mediante sua 

substituição pelo método gauss, por acarretar em juros simples, senão 

vejamos: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA 

PRICE - MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PORVIDO. [...] - A divergência entre a taxa de juros anual 

e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica a existência de previsão 

contratual acerca da capitalização de juros. - A capitalização de juros é 

lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000. - Inexiste qualquer 

parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros 

pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer 

argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela 

Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não 

é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção 

monetária ao saldo devedor e as prestações. - A sentença que entendeu 

dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0079.11.016129-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela 

Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL). Assim, considerando que o pleito revisional 

aventado nesta ação não foi acolhido, não há ensejo à discussão acerca 

da repetição do indébito, sendo a improcedência da ação medida que se 

impõe. Por fim, destaco, que o autor para chegar ao valor que entende que 

lhe deve ser devolvido, ter somado as tarifas embutidas, tenho que não 

houve fundamentação à respeito, constando somente no cálculo, assim 

como requereu a revisão de cláusulas abusivas, sem no entanto 

elenca-las e sustentar sua ilegalidade, (ID.10268508 pg.4 e ID. 10268515 

pag.3), porém, não há como revisar tais encargos, posto que sem a 

correspondente causa de pedir, ou tampouco especificação de qual seria 

o excesso cometido quanto a cada uma. Cumpre ressalvar que, conforme 

o disposto no art. 295, parágrafo único, inciso II, do CPC/73 (art. 330, § 1º, 

inciso III do NCPC), a peça inaugural deverá ser considerada inepta 

quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão", 

isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da substanciação da 

causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, decline os fatos e 
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fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição de Humberto 

Theodoro Júnior a respeito: "Quando o Código exige a descrição do fato e 

dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio 

da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da 

individuação. (...) Para a substanciação, adotada por nossa lei processual 

civil, o exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma causa 

petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu 

a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A 

descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro 

plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado 

desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). 

Sob esse prisma, extrai-se que o autor, ao deduzir em juízo a sua 

pretensão, deve indicar, além do direito subjetivo que pretende exercitar, 

também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido 

formulado, para permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a 

possibilidade do exercício pleno do direito de defesa. Nessa vertente o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. 

BENS MÓVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. NORMALIDADE DO 

CONTRATO.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. 

PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão 

de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos 

sujeitos às normas de defesa do consumidor. Precedentes de ambas as 

turmas da 2ª Seção deste Tribunal. 2. Os encargos qualificados como 

abusivos e que afastam a mora do devedor são aqueles que incidem na 

fase de normalidade do contrato e não os que decorrem da inadimplência 

do devedor. 3. As administradoras de consórcio podem estabelecer o 

valor da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre 

concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). 

Precedentes da 2ª Seção. 4. A ausência de intimação da parte contrária 

para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi 

atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, 

não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da 

possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a 

reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 

1100270/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse 

posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula n. 381/STJ, que 

determina que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 

de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende 

o consumidor seja declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, 

para o exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade 

contratual. Sendo assim, deixo de conhecer de tal matéria. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por ANTONIA CANUTO DE ARAUJO em face de AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031223-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SOLANGE MARIA 

TEIXEIRA PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Trata-se de AÇÃO PARA A REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO POR SUPERENDIVIDAMENTO ajuizada por SOLANGE MARIA 

TEIXEIRA PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA em face de BANCO 

BONSUCESSO S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando 

a autora que firmou diversos contratos de empréstimo consignado com os 

requeridos, contudo mensalmente são descontados valores cuja soma 

acarretam em 42,47% do seu salário líquido na lesão à sua subsistência 

mínima, razão pela qual, à luz dos princípios e legislação atinente, pugna 

em tutela antecipada a limitação dos descontos em 30% ou 35% de seus 

proventos líquidos e, ao final, a procedência da ação, com a confirmação 

da liminar, a concessão das benesses da assistência judiciária e a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.575,16 e 

acostou os documentos Id. 10192575 a 10192625. Na decisão Id. 

10519485 foi indeferido o pedido formulado em tutela antecipada, 

concedida a assistência judiciária e designada audiência de conciliação. O 

réu foi citado no Id. 11995556 e em contestação Id. 12318337 aventou em 

preliminar a carência da ação por falta de interesse de agir, ao alegar não 

ter descumprido nenhuma regra legal ou contratual, a ilegitimidade passiva, 

ante o litisconsórcio necessário com o órgão pagador e a impossibilidade 

de inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que não há ensejo a 

modificação do que foi contratado, devendo prevalecer o princípio “pacta 

sunt servanda”, a litigância de má-fé da parte autora e, ao final, pleiteia 

pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Realizada audiência preliminar (Id. 

12362196), sem êxito na composição entre as partes, com a cominação 

de multa à autora ausente, que também deixou de impugnar a contestação, 

como certificado no Id. 13170436. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Pretende a autora, por meio desta ação, a limitação dos descontos 

efetuados pelo réu em 30% ou em 35% de seus proventos líquidos. Em 

preliminar, aduziu o réu a carência da ação por falta de interesse de agir, 

a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Concernente ao interesse processual, mister se faz trazer a baila a lição 

de Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, 

Vol. 1, 9ª Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, 

segundo o qual “O interesse de agir é verificado pela presença de dois 

elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do 

provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em 

‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir.” 

Também a respeito do assunto, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Gonçalves Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante e legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, 

nota 13): "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de 

ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a 

ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual". No caso em apreço, por 

objetivar a autora a redução dos descontos efetuados em sua folha de 

pagamento, decorrentes dos contratos firmados com o réu, legitimada a 

sua pretensão, cabendo o ingresso em juízo, na via processual eleita para 

a obtenção da tutela pretendida, não se olvidando, ainda, o princípio 

constitucional da inafastabilidade de jurisdição ou de amplo acesso ao 

Poder Judiciário. No que tange à legitimidade passiva, há de se ter em vista 

que, o simples fato de ser a entidade pagadora, no caso a SAD, o órgão 

executor dos descontos na folha de pagamento da autora, não possui o 

condão de afastar a legitimidade da instituição financeira, pois foi essa 

quem contratou com a requerente o negócio jurídico que enseja os 

lançamentos mensais na folha de pagamento da parte. No mais, destaco 

que está inserido na Constituição Federal de 1988, entre as garantias 

fundamentais, dispositivo que assegura a intervenção do Poder Judiciário 

para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte (art. 5º, inciso 

XXXV – princípio da inafastabilidade de jurisdição ou de amplo acesso ao 

Poder Judiciário), reforçada pelo art. 51 da Lei Consumerista. Apesar de 

permanecer vigente o princípio da força obrigatória dos contratos - "pacta 

sunt servanda" -, este é redimensionado quando se constata a 

abusividade ou onerosidade excessiva, autorizando a revisão contratual. 

Ademais, é inconteste a incidência do CDC sobre as relações entre 
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consumidores e instituições financeiras, conforme pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça com a emissão da Súmula n.º 297, que dispõe 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”, sendo certo o seu direito à inversão do ônus da prova, 

quanto aos documentos em que possui hipossuficiência na produção. Em 

face de os princípios do Direito do Consumidor e considerando-se que a 

instituição bancária é prestadora de serviços, não há o que se discutir no 

tocante à possibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas, em 

contrato de adesão, que possam ser consideradas iníquas e abusivas, 

colocando a consumidora em desvantagem exagerada ou que seja 

incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade (art. 51, IV, CDC), 

hoje consagrados no Código Civil Brasileiro, além de o princípio da função 

social dos contratos. Feitas essas ressalvas, AFASTO as preliminares e 

passo ao exame do mérito. No mérito, destaco que em juízo de cognição 

sumária, foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, 

sem recurso pela parte, nos seguintes termos (Id. 10519485): “Do cotejo 

dos autos, mister se faz considerar que a lei que regulamenta o pedido do 

requerente, de limitação dos descontos em 30%, trata de contratos 

vinculados à folha de pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 

6.386/08 que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90, bem assim ante o 

contido no Decreto Estadual n. 1.306/2008, não abrangendo os pactos 

lavrados para desconto em sua conta bancária que, consoante se infere 

dos extratos coligidos com a inicial, não se trata de conta-salário, mas sim 

conta corrente. Cabe ainda considerar que, conforme dispõe o inciso III do 

art. 9º do Decreto Estadual n. 3008/2010, aos contratos de cartão de 

crédito é possível a consignação em 15% dos proventos do servidor 

público (sendo que cada operadora de cartão não pode ultrapassar a 

margem de 10%), não concorrendo com o limite de 30% fixado às 

consignações facultativas. No caso em tela, observo dos demonstrativos 

de folha de pagamento que, separando a margem de 15% às 

consignações atinentes aos contratos de cartão de crédito, não se 

verifica que as instituições financeiras requeridas vem ultrapassando o 

limite legal. Outrossim, tenho que posicionamento diverso, S.M.J., vem a 

dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe diversos 

valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, 

empós, o amparo da justiça, para limitação dos desconto em 30%, sem 

apresentar outra forma de quitar seus débitos. Nesse sentido, o 

posicionamento firmado pela E. Corte de Justiça deste Estado: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO 

DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – 

POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE – 

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os descontos realizados em folha de pagamento não 

podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob 

pena de ofender a dignidade da pessoa humana. É possível limitar os 

descontos consignados em folha de pagamento em 30% da remuneração 

líquida do servidor. Precedentes STJ 2. É de inteira responsabilidade do 

correntista a contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob 

sua responsabilidade a veracidade das informações prestadas no 

momento da contratação”. (TJMT – Ap. 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações. O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência.” Com relação à 

matéria em debate, faço constar que, conforme a legislação pertinente, o 

Decreto n. 6.386/08, que regulamenta o art. 45 da Lei n. 8.112/90 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos), possui o seguinte teor: “Art. 45. Salvo 

por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 

remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do 

servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de 

terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma 

definida em regulamento.” Para regulamentar esse dispositivo, foi 

publicado o Decreto 4.961/04, revogado pelo Decreto 6.386/08. Neste, 

resta no art. 4º quais as consignações facultativas: “Art. 4º. São 

consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade: I - 

contribuição para serviço de saúde prestado diretamente por órgão 

público federal, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de 

convênio ou contrato com a União, por operadora ou entidade aberta ou 

fechada; II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta ou 

fechada ou de autogestão patrocinada; III - mensalidade relativa a seguro 

de vida originária de empresa de seguro; IV - pensão alimentícia voluntária, 

consignada em favor de dependente indicado no assentamento funcional 

do servidor; V - contribuição em favor de fundação instituída com a 

finalidade de prestação de serviços a servidores públicos ou em favor de 

associação constituída exclusivamente por servidores públicos ativos, 

inativos ou pensionistas e que tenha por objeto social a representação ou 

prestação de serviços a seus membros; VI - contribuição ou 

integralização de quota-parte em favor de cooperativas constituídas por 

servidores públicos, na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços 

a seus cooperados; VII - contribuição ou mensalidade para plano de 

previdência complementar, excetuados os casos previstos nos incisos VIII 

e IX do art. 3o; VIII - prestação referente a empréstimo concedido por 

cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, com a finalidade de 

prestar serviços financeiros a seus cooperados; IX - prestação referente 

a empréstimo ou financiamento concedidos por entidades bancárias, 

caixas econômicas ou entidades integrantes do Sistema Financeiro da 

Habitação; e X - prestação referente a empréstimo ou financiamento 

concedido por entidade aberta ou fechada de previdência privada. 

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V do caput, considerar-se-á 

associação constituída exclusivamente por servidores públicos as que 

também mantenham, em seus quadros, membros que sejam dependentes 

de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e as que possuam 

sócios a título honorífico, ainda que sem vínculo com o serviço público.” Já 

no art. 8º do mesmo Decreto, está expresso, quanto à limitação das 

consignações facultativas a serem efetuados nos vencimentos do 

servidor público, que: “Art. 8º A soma mensal das consignações 

facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da 

respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de 

contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou 

entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o. § 1o Para 

os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se a remuneração a que 

se refere o caput a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter 

individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à 

natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, 

de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - 

diárias; II - ajuda-de-custo; III - indenização da despesa do transporte 

quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova 

sede; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; 

VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação 

de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de 

insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - qualquer 

outro auxílio ou adicional estabelecido por lei e que tenha caráter 

indenizatório.” Deste modo, conforme a legislação aplicável ao caso em 

baila, a soma mensal das consignações facultativas, elencadas no art. 4º 

do Decreto 6.386/08, não pode exceder a soma de 30% da remuneração 

da requerente (limite também reafirmado pela Lei n.10.953/04), atendido, 

nesse sentido, o rol do § 1º do art. 8º. No caso em tela, do exame da 

documentação encartada com a inicial, especialmente o comprovante de 

pagamento Id. 10192603, é possível verificar que é respeitado o limite de 

30% disposto em lei para as consignações facultativas. Isso porque, 

aliada a legislação elencada, dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto 
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Estadual n. 3008/2010 que, não concorrendo com essa limitação de 30% 

destinada às operações de crédito com os Bancos, aos contratos de 

cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos proventos do 

servidor público (sendo que cada operadora de cartão não pode 

ultrapassar a margem de 10%), senão vejamos: “Art. 9º As consignações 

facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o 

parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes 

percentuais de remuneração líquida do servidor: I - as realizadas pelas 

instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas 

cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços 

sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas 

seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão 

de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento); II – as 

realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito 

única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio 

poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o 

limite definido no inciso anterior; III – as realizadas pelas entidades 

administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o 

limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para 

cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar 

o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no 

inciso II;” Assim, tem-se que no caso em apreço a soma dos descontos 

perpetrados pelas instituições financeiras apenas alcançam 30% de tal 

montante e, com relação aos débitos inerentes aos cartões de crédito, não 

ultrapassou o limite de 15%, observando que não há de se fazer análise 

quanto a Instituição que tem desconto, porém não foi incluída no polo 

passivo, sob pena da sentença atingir terceiro alheio ao feito. Posto isso, 

outra solução não resta senão a improcedência da ação. Por fim, destaco 

que a autora, não obstante devidamente intimada da audiência de 

conciliação designada, não compareceu em juízo na data aprazada, sendo 

na oportunidade fixada multa de 2% do valor da causa, devidamente 

atualizada, a ser revertida em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco 

que, ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 

do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambas as partes, o que 

não ocorreu no feito em tela, já que a autora, parte ausente, não 

apresentou pedido expresso para não realização, tampouco em momento 

posterior justificou a sua falta, motivando a cominação da multa em 

comento. Ao contrário, dos pedidos formulados na petição inicial, consta 

no Id. 10192564 – Pág. 11, “d” a expressa menção ao interesse em sua 

realização. Na forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de 

mediação ou conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em 

debate não admitir autocomposição, ou se ambas as partes, 

expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo 

CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos, com o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 

que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º 

do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em sentença a multa 

imposta na audiência Id.12362196. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

SOLANGE MARIA TEIXEIRA PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA em face de 

BANCO BONSUCESSO S/A, e condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa ao réu, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco 

anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária, 

confirmando a multa fixada em audiência. Transitada em julgado, 

proceda-se conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em 

audiência em favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18756-92.2016.811.0041 – CÓDIGO 1119945

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

PARTE RÉ: CSW IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE GRAOS LTDA e 

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

CITANDO: CSW IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE GRAOS LTDA, CNPJ: 

07651584000104; MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA, CPF: 68971079134

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada , atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

58.660,72. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 
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de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a decisão aqui lançada irá alcançar as 

partes da ação principal, de forma direta ou indireta, determino que 

proceda a inclusão de todos no pólo passivo da ação. Após, cite-se nos 

termos da decisão inicial. Com ou sem resposta, diga o Embargante e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei. Vistos, etc.Considerando que a decisão aqui lançada irá 

alcançar as partes da ação principal, de forma direta ou indireta, determino 

que proceda a inclusão de todos no pólo passivo da ação.Após, cite-se 

nos termos da decisão inicial.Com ou sem resposta, diga o Embargante e 

após, conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004141-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (RÉU)

RODRIGO TREVISAN (RÉU)

ADMIR DE BARROS VIEGAS (RÉU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (RÉU)

CELIA FUJIMURA VIEGAS (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: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder a citação e intimação da parte requerida no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e revogação da liminar, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA ROSA DE ARRUDA (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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO (ADVOGADO(A))

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (AUTOR(A))

FABIO SILVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (RÉU)

PAULO ROBERTO ALVES (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o 

autor.Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a 

multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por 

cento) do valor do débito.Caso em que, defiro a penhora on line, devendo 

ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação.Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença,certifique-se a tempestividade. Em caso de 
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alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente 

rejeitada.Cumpra-se.Cuiabá, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011683-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Não há como considerar a parte requerida pobre diante da Lei 

sem comprovação de seus rendimentos.De outra banda, apesar da 

renúncia o advogado fica responsável pelo processo pelo período de dez 

dias.,quando deverá a parte requerida nomear outro constituído.Assim, 

cumpra-se determinação de recebimento do recurso de 

apelação.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011683-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Não há como considerar a parte requerida pobre diante da Lei 

sem comprovação de seus rendimentos.De outra banda, apesar da 

renúncia o advogado fica responsável pelo processo pelo período de dez 

dias.,quando deverá a parte requerida nomear outro constituído.Assim, 

cumpra-se determinação de recebimento do recurso de 

apelação.Cumpra-se.

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008292-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO (ADVOGADO(A))

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para declinar a localidade do bem. 

Não havendo informação no prazo legal, intime-se o autor para no prazo 

legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028786-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

V is tos ,  e tc .P roceda-se  penhora  como pos tu lado  nos 

autos.Cumpra-se.Cuiabá, 20.08.18 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: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000571-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (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: 1034849-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024785-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027376-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 250 de 711



CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

citar e intimar o requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.08.18

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019122-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMAR DE MORAES VARELLA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face de não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

22.08.18

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 203899 Nr: 18149-65.2005.811.0041

 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: ÁLVARO FERREIRA JÚNIOR, MARINA LUCIA 

CARRAZZONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 870833 Nr: 10174-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SANDRA MARIA SANTIAGO, DEISE 

DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045448 Nr: 44091-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144403 Nr: 29361-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DIAS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre as 

respostas de pesquisas online acostada nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre as 

respostas de pesquisas online acostada nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703680 Nr: 38319-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO SALGADO ME, JOSÉ 

FERNANDO SALGADO, MARIA EURIPEDES DE LOURDES SALGADO, JOSE 

SALGADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 989170 Nr: 18164-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autorA tomar conhecimento do ofício 

nº 72/18 de fls 91/95 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110010 Nr: 14657-79.2016.811.0041

 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 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079906 Nr: 1468-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VICTOR GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 700596 Nr: 35219-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO COSTA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PACHOALOTTO ADVOGADOS E 

ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Deverá o Postulante de fl.545 manifestar acerca da certidão de fl.549, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119945 Nr: 18756-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE 

GRAOS LTDA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782/MT

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:
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Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119945 Nr: 18756-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE 

GRAOS LTDA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1267177 Nr: 26717-50.2017.811.0041

 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: MARCELO SCORPIONI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CELSO DOMINGOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 113/136, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810703 Nr: 17199-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123555 Nr: 20271-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANDRADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a planilha de 

débito anunciada às fls. 133 dos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016309-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL MOREIRA DAI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97057 Nr: 12605-04.2002.811.0041

 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 ANTONIO PEGORINI, CONCEIÇÃO NUNES 

PIGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/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.: 302117 Nr: 14260-35.2007.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, ADEMIR BELO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 799561 Nr: 5987-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - 

ME, NOELY SANTOS GOGOLEVSKI, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/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.: 814252 Nr: 20728-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. COMÉRCIO DE CARNES LTDA, 

DOMENICIO MADEIRA 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:

 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.: 1111369 Nr: 15249-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA SIOMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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.: 792387 Nr: 46482-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1010431 Nr: 27758-23.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JOSE FERREIRA, JOICELMA DA SILVA, 

FERREIRA E QUERENTINO DE SOUZA LTDA - MT, ROSANGELA 

QUERENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão da central de mandados de fls.64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 840721 Nr: 45074-20.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA, IVAN 

SOARES DE SOUZA, MURILO MATEUS MORAES LOPES, JOÃO CARLOS 

HERINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Certifico que faço a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão da central de mandados de fls.121

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 917482 Nr: 41727-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON REFERINO DE LARA-EI, GELSON 

REFERINO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:10.077-E, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401733 Nr: 34008-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 Para o autor manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 701762 Nr: 36383-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. CONSTRUTORA LTDA, FRANCISCO 

WILLIAN BEZERRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedo a intimação da parte autora trazer a guia 

de recolhimento da diligencia do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 990495 Nr: 18680-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 888349 Nr: 22118-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Para as partes manifestarem sobre os calculos da contadoria dentro do 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 888349 Nr: 22118-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Para o credor manifestar sobre a petição retro dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1029034 Nr: 36311-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, VINICIUS CAMPOS SALES, MICHEL BENEDITO OJEDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para as partes manifestarem sobre a petição retro dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843184 Nr: 47123-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor manifestar sobre a petição retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 852830 Nr: 55606-53.2013.811.0041

 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): LUIZ ALCIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor manifestar sobre a petição retro dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765581 Nr: 18287-85.2012.811.0041

 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): KK DIESEL LTDA - ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA, INARA HARUMI KOGA TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071898 Nr: 56223-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

LARA CRISTINA FERNANDES FERREIRA, DIRCEU LUIZ PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1121756 Nr: 19550-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 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.: 797179 Nr: 3551-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401026 Nr: 33573-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 789590 Nr: 43604-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, 

JOSUÉ DA SILVA ARAÚJO, DELCO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO D A PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 238941 Nr: 7948-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenerzelau dos Santos 

- OAB:3.613-B MT

 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.: 424419 Nr: 8409-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURECA COMUNICAÇÃO VISUAL E 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 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.: 737699 Nr: 34215-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PEÇAS JR LTDA, LEONILDA 

THOMAZINI HERNANDES

 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: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 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.: 900862 Nr: 30501-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON NEY GAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910464 Nr: 37146-81.2014.811.0041

 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): LUDMILA FORNANCIARI WOLSKI TEIXEIRA, 

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 384670 Nr: 20656-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BISPO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos.

Observo que o Devedor foi intimado, na pessoa do Advogado constituído, 

contudo deixou transcorrer o prazo e não cumpriu a obrigação (fl. 508), 

em virtude disso defiro o pedido do Credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$2.688,49 (demonstrativo de 

calculo – fl. 512).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 
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dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 412977 Nr: 2194-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA YARID RECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.600-A/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Considerando que a planilha de cálculos apresentada pelo Banco (fls. 

165-168) e pela Requerente (fls. 185-188) apresenta as taxas de juros 

necessárias à elaboração dos cálculos, retornem os autos a Contadoria 

para liquidação da sentença, em dez (10) dez dias.

 Com o aporte dos cálculos do contador judicial voltem os autos conclusos 

para deliberação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070471 Nr: 55601-60.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA SALVADOR TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

PAULO SERGIO ALMEIDA GORAYEB - OAB:1315-E/MT

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 127-134), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 137.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797318 Nr: 3692-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Esclareça o contador judicial sobre a arguição do Exequente (fl. 113-119), 

aproveitando a ocasião para atualizar o debito.

 Retornando da contadoria voltem imediatamente conclusos os autos, 

independente da manifestação das partes, pois ambos já se posicionaram 

acerca dos cálculos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346040 Nr: 16130-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

ME, DARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE CAMPOS COUTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$314.471,44 (calculo – fls. 

141-142).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Igualmente defiro o pedido de consulta para obter informações sobre 

possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD e INFOJUD 

(extrato das consultas em anexo).

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Resultando negativa a tentativa de penhora de valores (demonstrativo da 

ordem em anexo), intime-se o Credor para se manifestar em dez (10) dias 

sobre o resultado das consultas de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932853 Nr: 50865-33.2014.811.0041

 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: FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO - OAB:, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se o Credor para manifestar, em cinco (5) dias o seu interesse na 

emissão de crédito a fim de habilitar-se no juízo falimentar anunciado a fl. 

134.

 Atualize o cadastro de advogados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 996724 Nr: 22047-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIENE CONCEICAO DA SILVA GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Vistos.

Ante a notícia do não cumprimento da obrigação, em cinco (5) dias, 

manifeste-se o Credor postulando o de direito à satisfação da obrigação.

 Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405963 Nr: 37257-41.2009.811.0041

 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: MILTON LUIS BERTACOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 Pocedo a intimação da parte embargada para querendo apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 853630 Nr: 56288-08.2013.811.0041

 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): BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PEREIRA NARDON 

BRAGA - OAB:DEF. PUBLICA, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 manifestem as partes sobre o calculo de fls. 192/193, no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 702296 Nr: 36917-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 intime-se o Credor para, em dez (10) dias, querendo apresente planilha do 

débito remanescente (R$5.051,37) atualizado a partir 28/10/2015 e 

manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, postulando o de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393864 Nr: 29357-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito remanescente no valor de R$1.713,03 (fl. 276v), sem prejuízo da 

efetivação de penhora de valor online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710070 Nr: 2991-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO SANTO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 DECISÃO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls. 191/192, a Secretaria cumpra-se 

integralmente a determinação de fl. 170.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142798 Nr: 27361-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 DECISÃO

Vistos.

O Exequente postula a expedição de ofício à B3 S/A – Brasil, Bolsa, 

Balcão (bolsa de valores), empresa integradora do mercado financeiro 

brasileiro para que informe sobre a existência de registro ou de depósito 

de ativos e títulos em nome do devedor.

Contudo, ausente quaisquer indícios de que a parte Executada lá possui 

ativos sob custódia, contas correntes ou escrituras.

Na hipótese ainda, considerando que já foram efetuadas diversas 

pesquisas nos Sistemas conveniados Bacenjud, Renajud e Infojud, a 

diligencia ora pleiteada certamente possui mínimas chances de êxito, 

sobretudo quando sopesamos o fato de que o Devedor sequer possui 

valores suficientes depositados em conta corrente ou aplicação financeira 

simples – poupança, não se pode esperar que opere em bolsa de valores 

ou similares.

Em verdade, deveria o Exequente demonstrar minimamente alguma chance 

de êxito por meio de prova da existência de aplicações em nome do 

Executado, ônus que não se desincumbiu. Indefiro, portanto o pedido 

neste sentido.

Registrando-se ainda a extensa tramitação do feito que perdura há DEZ 

ANOS! outorgo ao Exequente o prazo de cinco (05) dias para dar 

prosseguimento eficaz ao feito, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 726742 Nr: 22571-73.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461 -B, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Certifico que assiste razão ao alegado pela parte requerida as fls. 591, 

tendo em vista a intimação tardia das partes para pericia. Considerando a 

petição do perito às fls. 594, intimo as partes para a nova data designada 

para vistoria do veículo que acontecerá em 28/09/2018 às 10:00, devendo 

a Requerida SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA indicar a 

localização do veículo e da respectiva chave, em cinco (05) dias, sob 

pena de desobediência, pois conforme termo de fls. 572/573, é depositária 

fiel do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905812 Nr: 34113-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA - 

OAB:10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:15.366

 Vistos.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro em fase de cumprimento 

sentença onde aconteceu o pagamento voluntario da condenação, como 

se verifica do deposito da fl. 77v.

 Intimado o Credor para manifestar sobre o pagamento, este postulou pelo 

levantamento da quantia (fl. 83).

Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor depositado fl. 77v, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 83.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Empós, ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710453 Nr: 3410-77.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

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: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, MARCUS VINICIUS GLERIAN - OAB:12112/MT

 CERTIFICO NESTA DATA QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA 

NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129100 Nr: 22644-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, HEBER DE 

CERQUEIRA SOARES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS NEVES 

RIBEIRO - OAB:12560

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1325336 Nr: 14611-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO JOSÉ FAUST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Procedo a intimação da parte embargada para impugnar os embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1325332 Nr: 14609-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA VALADARES LTDA ME, ANDRÉ LUIZ 

NASSIMBENI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Procedo a intimação da parte embargada para impugnar os embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1021136 Nr: 32494-84.2015.811.0041

 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 VERLANGIERI FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MONTEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a manifestar-se a respeito do pedido de fl. 87 em 

quinze (15) dias, sobre uma possível designação de audiência de 

conciliação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 909372 Nr: 36398-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2014 LTDA, VANILDA 

BARBOSA DA SILVA, MARCELO AUGUSTO CEREIA

 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: JOÃO PAULO MORESCHI - 
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OAB:, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa de composição amigável da lide 

extrajudicialmente informada pelo Exequente, defiro o pleito e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para aportar aos autos informações acerca do 

acordo ou dar prosseguimento no feito em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 966683 Nr: 7695-74.2015.811.0041

 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): HENRIQUE CAMARGO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10217, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida e 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817811 Nr: 24232-19.2013.811.0041

 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: ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

parte requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte requerida da certidão de fls. 136 cujo teor 

vem a seguir transcrito: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745321 Nr: 42451-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, 

MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715973 Nr: 9853-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA CAETANO DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELUBIO GOMES PEREIRA DA SILVA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10245, 

sem a manifestação da parte embargante.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 871081 Nr: 10345-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA -ME, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, VALDIR RUELIS, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10249, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138372 Nr: 26730-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA BARRETO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

12/06/2018) requer de dilação de prazo (10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 340212 Nr: 10788-89.2008.811.0041

 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): VICENTE DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A
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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 as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760818 Nr: 13203-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DE ANDRADE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Certifico que a Contestação de fls. 84/86, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1151782 Nr: 32471-07.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915344 Nr: 40444-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271476 Nr: 3023-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS-NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OSWALDO KOCH ME, JOAO OSWALDO 

KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:18.577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038320 Nr: 40725-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10258, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 15224 Nr: 7151-48.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, IZÉLIA 

TICIANELI (INVENTARIANTE E AVALISTA), PEDRO AUGUSTO TICIANEL, 

LUIS CARLOS TICIANEL (AVALISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474/RJ, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DEITOS - 

OAB:5.989-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP, ROGÉRIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 CERTIFICO E DOU FÉ que tendo em vista a não atualização dos dados 

cadastrais do patrono da causa, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora da decisão de fls 505 cujo teor vem a seguir transcrito:Vistos etc. 

Banco Sistema S/A apresentou às fls. 459/461, Embargos de Declaração 

da sentença proferida às fls. 455/458 dos autos, alegando a existência de 

contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

contraditório e aclarar a r. decisão(...). .Aduz que na oportunidade da 

extinção da execução, o Juízo condenou o banco ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, 

fls. 185/187, posteriormente majorados para R$ 10.000,00, fls. 

267/274.Que certificado o trânsito em julgado da demanda de embargos, 

que revisou o contrato, determinando o arquivamento desta demanda 

executiva, por óbvio o banco não deu andamento ao feito, defendendo 

que não há andamento a ser dado, em ação extinta.Alega que neste 

cenário foi proferida sentença, extinguindo ação já extinta e condenando o 

banco novamente em custas e honorários advocatícios, supostamente 

violando o instituto da coisa julgada, objetivando reexaminar matéria já 

atingida pela preclusão.Que diante desses fatos, andou mal a sentença, 

rejulgando a demanda.Diante dos substanciosos argumentos expendidos 
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pelo banco, conheço dos embargos declaratórios e acolho os mesmos. E 

para tanto, REVOGO a sentença proferida às fls. 455/458.Diante do 

trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução de nº 

59/2001 – código: 15229 (Autos de nº 12258-05.2001), que tramitou 

perante a 21ª Vara Cível, nestes autos deveria ter sido liberado o bem 

constrito, conforme determinado na sentença.Assim, decorrido o prazo 

recursal desta decisão, proceda a Secretaria à imediata baixa da penhora 

dos imóveis de propriedade dos executados, termo de penhora de fls. 130 

dos bens ofertados às fls. 61/65.E para tanto, expeça-se o 

necessário.Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1167239 Nr: 38896-50.2016.811.0041

 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: AGRO PECUÁRIA INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619-A/SP, MÁRCIO MELLO CASADO - OAB:138.047-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOAO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:134474/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

que pese ao contido na petição de fls 1.004, constato que o recebimento 

dos Embargos de declaração e seu acolhimento ensejou a modificação do 

contido na sentença proferida, desta feita impulsiono os autos para intimar 

a parte apelante/requerente para RATIFICAR A APELAÇÃO e/ou 

apresentar nova apelação no prazo legal, sob pena de convalidar o 

recurso anteriormente interposto; após o prazo com ou sem manifestação 

do apelante intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal,e enfim deverão os autos ser 

imediatamente conclusos para a análise da petição de fls 1004 e para 

cumprimento do art.1.10§3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 703577 Nr: 38213-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA REGINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requerida apresentar 

Recurso de Agravo de Instrumento quanto a decisão proferida nos autos.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787651 Nr: 41558-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEÃO RIBEIRO, REGINA CÉLIA MÔNACO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05, sob pena de translado das peças decisórias e encarte aos autos 

da execução e arquivamento do mesmo no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341020 Nr: 12100-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADENOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 120.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 722256 Nr: 17790-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE ALMEIDA, SILVERIO SOARES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 DECISÃO

Vistos.

Diante da certidão de fl.326 e do pedido do autor à fl.352, exclua-se do 

polo passivo da demanda o Requerido BMC FINASA.

Certifique-se o decurso de prazo da decisão de fl.325 e intime-se o 

Exequente à manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta à fl.327, em 15 ( quinze ) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 01 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993159 Nr: 19956-71.2015.811.0041

 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: MARILDA MARINAIDE PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764742 Nr: 17398-34.2012.811.0041

 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: OTAVINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIENIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761062 Nr: 13471-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo de 05, 

sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752015 Nr: 3812-27.2012.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELANE FAGUNDES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que a Contestação de fls. 174/178, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825922 Nr: 31885-72.2013.811.0041

 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: MARICILDA BRANDÃO DE ASSUMPÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10201, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

INDICANDO O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA BANCO RURAL S/A E e 

para manifestar quanto ao contido na petição de fls 235 ( petição da parte 

Massa Falida Banco Cruzeiro do Sul S/A) no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752015 Nr: 3812-27.2012.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELANE FAGUNDES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 166/170, juntou 

as publicações do edital de citação da requerida.

Extrai-se da certidão de fls. 171 que, embora citada por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 171, informando que a requerida 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011082 Nr: 28044-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10262, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito 

procedendo a CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA e intimação do arresto a 

fim de convertê-lo em penhora , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 957308 Nr: 3719-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCARAUTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 

ME, RODRIGO TORRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente às fls. 74, proceda-se baixa da 

restrição junto ao sistema Renajud, dos veículos constantes às fls. 67 e 

68, uma vez que o exequente não possui interesse.

II – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 98/108, 

devendo passar a integrá-lo IResolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

III – Após, intime-se a parte autora e seu patrono via imprensa, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 76642 Nr: 5794-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, IZÉLIA 

TICIANELI (VIÚVA), LUIZ CARLOS TICIANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RÓGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 Diante do exposto, rejeito as preliminares.Analisando ao mérito no que diz 

respeito à alegação de ausência do valor do débito atualizado, tenho que 

esta também não merece acolhida.Constato às fls. 646/648 o devido 

cálculo do montante devido, devidamente calculado nos parâmetros legais 

e determinados nestes autos.Conforme contrato de rescisão amigável de 

prestação de serviços advocatícios firmado entre o Banco Sistema S/A 

(atual denominação de Bamerindus S/A) e o patrono Joaquim Fábio Mielli 

Camargo, restou estabelecido o direito da integralidade da sucumbência ao 

advogado, ora peticionante, consoante fls. 655.Pelo exposto, as 

alegações apresentadas pelos executados às fls. 668/677, tenho que não 

merecem guarida.Por tais razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença, e de consequência, determino o prosseguimento do 

Cumprimento de Sentença, nos seus ulteriores termos.II – Intime-se 

novamente o exequente para manifestar sobre o pedido dos executados, 

referente a existência de ação de recuperação judicial, tramitando perante 

a Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro – MT, sob o n. 

140/2009 (código 24427), postulando pela expedição em favor do credor 

de carta de crédito para que este possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e receber o valor devido, para assim, sua inclusão no 

quadro geral de credores, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, certifique o 

necessário e 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.: 87726 Nr: 9216-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, IZÉLIA TICIANELI (VIÚVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 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 – Proceda ainda a Secretaria à alteração do nome do exequente, 

consoante requerimento às fls. 234/265, na capa dos autos bem como no 

sistema Apolo, passando a constar Banco Sistema S/A (atual 

denominação social do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A).

III – Intime-se o exequente para manifestar acerca da petição de fls. 

214/233, bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, voltem os autos em conclusão.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348879 Nr: 19147-28.2008.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a certidão de decurso de prazo para pagamento da 

integralidade do débito, consoante fls. 285, defiro o pedido de fls. 268, 

desentranhe-se o mandado de busca e apreensão do veículo, objeto do 

contrato, para cumprimento no mesmo endereço, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, 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.: 1156657 Nr: 34551-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO - OAB:, 

MARCOS LEANDRO PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Vistos etc.

A parte autora compareceu às fls. 224/225 informando a quitação do 

contrato discutido nos autos, requerendo-se, assim, a extinção do feito.

Devidamente intimado, o requerido manifestou sua concordância com o 

pedido de desistência da ação, consoante petição de fls. 229/230.

Diante disso, homologo por sentença, para que surta seus devidos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, consoante 

comprovante de quitação do contrato às fls. 225.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora, no entanto, tendo em vista que inicialmente foi deferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita ao requerente, ficando, o mesmo isento do 

pagamento de custas processuais. Assim, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 111430 Nr: 2327-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO EGÍDIO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 Vistos etc.

Intime-se o executado para se manifestar acerca do pedido de desistência 

da ação de fls. 205, sob pena de concordância tácita, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 157998 Nr: 10736-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA, WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A
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 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. 

175, 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 01/03/2018 - R$ 157.979,56 (cento e cinquenta e sete 

mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Fort Metal Produtos Siderúrgicos LTDA, CNPJ nº 

01.054.550/0001-56 e Wagner Florêncio Pimentel, CPF nº 482.667.281-00, 

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. 

(...).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.: 381552 Nr: 16882-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A. B. ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA, 

FRANCISCO DA SILVA BORGES, CRISTIANO DE MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Compulsando os autos verifico que devidamente intimado 

para manifestar seu interesse nos bens bloqueados pelo sistema Renajud 

às fls. 72/73 e 94/95, o Banco exequente permaneceu silente.Diante disso, 

proceda-se a baixa da restrição junto ao sistema Renajud, dos veículos 

constantes às fls. 72/73 e 94/95.II – 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. 122, 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 21/03/2018 - R$ 

270.525,93 (duzentos e setenta mil quinhentos e vinte cinco reais e 

noventa e três centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: G.A.B. Rolamentos e 

Retentores Ltda, CNPJ nº 07.237.679/0001-86; Francisco da Silva Borges, 

CPF nº 163.589.371-20 e Cristiano de Matos Gonzaga, CPF nº 

667.880.051-68, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão (...). 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.: 794117 Nr: 422-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA MAGALHÃES COMERCIO E 

SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, ELCIO GONÇALVES DE 

MAGALHÃES, MARIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 41/43, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 44 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 44 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370478 Nr: 6900-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FLORENTINO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDERMIAN - 

OAB:11876-A, ALEXANDRE DE ALMEIDA - OAB:43621, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...).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 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.: 780062 Nr: 33576-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.
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Tendo em vista a certidão de decurso de prazo às fls. 151, intime-se o 

Banco executado pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para cumprir o determinado na decisão de fls. 149, com 

urgência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos para 

expedição do competente Alvará Judicial.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749456 Nr: 852-98.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento(...) .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.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.: 446875 Nr: 21085-87.2010.811.0041

 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): ROGENA BUCAIR NOGUEIRA

 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, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 353775 Nr: 24272-74.2008.811.0041

 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): CÉLIA REGINA MELO, VIA BRASIL COMÉRCIO 

DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10230, 

sem a manifestação da parte exequente. Deixo de intimá-la pessoalmente 

tendo em vista trata-se de execução de honorários, desta feita a intimação 

via DJE é pessoal assim sendo ante o ora alegado e a certificação do 

decurso de prazo realizado, constato o desinteresse do exequente no 

andamento do feito, assim sendo faço os autos conclusos para determinar 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778034 Nr: 31424-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, RICARDO 

NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANCILON DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via AR de 

intimação na forma do artigo 523, parágrafo 2º inciso II do CPC, bem como 

para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos 

do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811468 Nr: 17963-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 290.

II – Intime-se o patrono da parte autora para se manifestar acerca da 

petição e depósito de fls. 292, bem ainda, para informar 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, no prazo de 05 (cinco) 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.: 915216 Nr: 40337-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:OAB-MT 4356-E, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 266 de 711



Civil, 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.: 1007600 Nr: 26606-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

As partes compareceram às fls. 43/44, 48/49 e fls. 72/74, informando a 

quitação do contrato discutido nos autos, requerendo-se, assim, a 

extinção do feito.

Diante disso, homologo por sentença, para que surta seus devidos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, consoante fls. 48/49 e 

72/74.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora, no entanto, tendo em vista que inicialmente foi deferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita ao requerente, ficando, o mesmo isento do 

pagamento de custas processuais. Assim, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066216 Nr: 53787-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:14.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 77, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126111 Nr: 21366-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:OAB/MT 14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 56, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1108354 Nr: 14010-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DA SILVA HIGA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARCIO ANTONIO SASSO - 

OAB:28922-A, SANDRO RAFAEL BONATTO - OAB:PR-22.788

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Aguarde-se a decisão final do conflito de competência suscitado às 

fls. 192/193.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366048 Nr: 4629-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA CHAGAS VACCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 

331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de pesquisa, vindo às fls. 91, 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. 88, informando o seu 

interesse, bem ainda, para promover ao andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito, 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.: 227883 Nr: 35121-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento 

da decisão de fls. 174.

II – Para análise do pedido de penhora online às fls. 369, intime-se o douto 

patrono do exequente, para trazer aos autos a planilha atualizada do valor 

que pretende executar, em 10 (dez) 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.: 1137391 Nr: 26303-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHONE TRANSPORTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT
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 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 124.

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 Banco 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.: 1081212 Nr: 2129-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZI MARA SOUZA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Vistos etc.

I – Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução, 

proposta por HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Ltda, em face de 

Suzi Mara Souza de Morais.

A executada não foi formalmente citada, no entanto, compareceu 

espontaneamente nos autos, assim dou-a por citada.

 Às fls. 74/81 a executada pleiteou pelos benefícios da justiça gratuita, 

requerendo o parcelamento da dívida em 06 (seis) parcelas mensais e 

consecutivas, bem como, juntou aos autos o comprovante de pagamento 

do percentual de 30% (trinta) do valor da dívida.

O exequente manifestou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

entretanto concordou com o parcelamento do débito, consoante fls. 83/94.

II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à requerida.

 III – Tendo em vista a concordância das partes na realização de acordo, 

defiro o pedido de parcelamento da dívida nos termos da petição de fls. 

74/77.

Suspendo a execução nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. 

Aguarde-se na secretária o término do acordo.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807512 Nr: 13984-91.2013.811.0041

 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: PAULO ALBERTO DE MORAES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos etc.

Paulo Alberto de Moraes Nascimento propôs Ação Ordinária de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais com pedido de Tutela 

Antecipada em face Banco Itaucard S/A, pleiteando, em suma, a revisão 

contratual.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão proferida em 

fevereiro/2018 às 101, o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente adequar sua exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e 

IV, 321 e 434, todos do Código de Processo Civil e Súmula n. 381 do STJ, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Logo, 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 VI e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 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.

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.: 92927 Nr: 11318-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO 

ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente proposta por Banco Bandeirantes S/A em face de Roberto 

Valdecir Briante e Marcio Roberto Briante.

Às fls. 128, o exequente foi devidamente citado para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente, no entanto, permaneceu inerte, consoante fls. 131 e 133.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119981 Nr: 18781-08.2016.811.0041

 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: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Vistos etc.

I – O executado comparece aos autos às fls. 48/80 e 101/107, informando 

a existência de ação de recuperação judicial, tramitando perante a 1ª Vara 

Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial desta Comarca, 

sob o n. 15369-69.2018.8.11.0041 (código 1111607).

Diante disso, intime-se o executado para informar o andamento da referida 

Ação de Recuperação Judicial, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpridos os itens anteriores, 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.: 825903 Nr: 31868-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ante a notícia de acordo celebrado pelas partes nos autos da Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Indenização por dano Moral c/c pedido de 

Tutela de Antecipada, de nº 26606-37.2015 (código n. 1007600), julgo e 

declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos ao requerido, consoante informação às fls. 109.

Traslade-se cópia da sentença de fls. 65/69, da petição de fls. 93, 

acordão e certidão de trânsito em julgado às fls. 105 e 107, para os autos 

de n. 26606-37.2015.811.0041 (código n. 1007600).

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Decorrido ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80316 Nr: 10785-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Intimem-se novamente as partes e seus patronos via imprensa, para 

manifestarem acerca do cálculo do débito apurado pela Contadoria Judicial 

às fls. 424/431, bem como, para manifestarem acerca dos valores 

depositados na subconta vinculada a este processo, consoante extrato 

da Conta Única do Poder Judiciário, anexo, requerendo o entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, certifique 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.: 756808 Nr: 8945-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C A SOARES - ME, IVA CLEIA AZEVEDO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 92/105, 

devendo passar a integrá-lo IResolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

II – Cumprido o item anterior, intime-se a parte autora pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

promovendo as citações 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.: 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 depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

www.tjmt.jus.br. no qual consta o ícone“Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341994 Nr: 12320-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847801 Nr: 51259-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA, IVAN 

SOARES DE SOUZA, JOÃO CARLOS HERINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

vista ao lapso temporal da petição de fls. 110, impulsiono os autos para 

intimar a exequente para dar andamento nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra, 

tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749927 Nr: 1610-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA ENY ATAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRASILIA ENY ATAIDE - 

OAB:4863-B/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 
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cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 5661 Nr: 6440-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS, CESARINA 

BENITES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324, IVAN SALLES 

GARCIA - OAB:8.557, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Certifico e dou fé que tendo em vista a devolução dos autos nesta data, 

ante a carga dos autos no prazo para a parte autora interpôr recurso, 

desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, restituindo-lhe os prazos legais, bem como para manifestar 

quanto a petição de fls 391/403, em igual prazo sob pena de preclusão, 

após com ou sem manifestação do mesmo, faça-se os autos 

imediatamente conclusos.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 395253 Nr: 30784-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

COMERCIO DE COMBUSTÍVEL NORBEOIL LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, AMANDA 

GABRIELA GEHLEN - OAB:19506/O, ANA CAROLINA ITACARAMBI 

PINHEIRO E CANDIDO - OAB:13.304/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21.439, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE 

CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - 

OAB:14.122/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT, SILVIA FERREIRA DA SILVA - OAB:14610

 Vistos etc.

Certifique-se sobre a regularidade do cadastro dos advogados no Sistema 

Apolo, para evitar nulidade de intimação.

 Tendo em vista que no julgamento do recurso de apelação n.º 

77252/2016, interposto pelos requeridos, foi reconhecida a nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa (fls. 2.174/2.181), intimem-se os 

requeridos, por seus patronos, via DJe, para que manifestem, no prazo 

comum de vinte (20) dias, sobre os documentos juntados às fls. 

1.928/1.982.

 Observe-se o disposto no art. 107, §§2º e 3º, do CPC, em relação a 

eventual pedido de carga.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 894-27.1987.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO, ILDA RIBEIRO E SILVA, 

ACIR BOSCO VITORIO, ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITORIO, ANA ANTONIO CURVO 

VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO visando a intimação pessoal da parte autora, para que: 1. 

Apresente a avaliação de todos os bens integrantes do acervo 

hereditário; 2. Efetue o depósito judicial de todos os valores pertencentes 

ao espólio; 3. Apresente o valor atualizado do valor das ações; 4. 

Esclareça o deslinde da Ação de Execução, proposta em face de 

Agostinho Leite Botelho. 5. Na sequência, para que apresente as ultimas 

declarações, acompanhadas por plano de partilha de bens, TUDO no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 80490 Nr: 8705-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBFD, JLD, DFDMD, TD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 153056 Nr: 35633-30.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSC, BBDSBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:OABMT10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 361831 Nr: 31957-35.2008.811.0041
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 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 367573 Nr: 5521-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDCAM, ADCAM, EPVM, NPVM, TPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 454001 Nr: 25659-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCVF, MVF, VVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA CLAUDIA C. SALVIO - 

OAB:173371, J AFONSO C. SALVIO - OAB:212.085, LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 964584 Nr: 6768-11.2015.811.0041

 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: RAP, EAP, EAP, LDP, LBDP, LAP, EAP, MBPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO/ALVARÁ, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1039384 Nr: 41352-07.2015.811.0041

 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: DKL, ARL, ECMR, DKL, CVMR, HCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSE 

OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JOSÉ VICENTE 

MARQUES FILHO - OAB:11019/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20.371, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FILGUEIRAS - OAB:17030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar-se acerca do teror dos documentos de fls. 139/141 e 

144/155, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 886933 Nr: 21231-89.2014.811.0041

 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: RR, OR, IR, OR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE BENITES FRANCO - 

OAB:13436, CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar-se acerca da certidão negativa de fls. 223, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 979335 Nr: 13743-49.2015.811.0041

 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: MARA REGINA DA SILVA SOUZA, ANTONIO CARLOS 

SILVA DE SOUZA, LUIZ EDUARDO DE SOUZA, VALTECIDE JOSE DE 

SOUZA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA, LUCINEIA DE SOUZA, ADORACY 

DE SOUZA CARVALHO, GILMAR DE SOUZA LEITE, GILBERTO SOUZA 

LEITE, ANA CAROLINA DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALICE GENIL DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE MICHEL DIOGO SOUZA SANTANA PEREIRA, FLAVIO 

RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA, MICHELLE BEATRIZ DE SOUZA 

SANTANA PEREIRA, ALBERTINA SOUZA DA SILVA, ADJAIR DOMINGOS 

DE SOUZA, ARIMAR SOUZA DA SILVA, VITOR HUGO DE SOUZA, ADAIR 

AMELIANO SOUZA E SILVA, ATAIR DE SOUZA, CARMOSINA DE SOUZA, 

FLORIANA DE SOUZA, MANOEL DE SOUZA, LUCINDA DE SOUZA E 

SILVA, MERCENIO LUCIANO DE SOUZA, AUXILIADORA SOUZA DA SILVA 

GOETTERT, ANDREA SOUZA DA SILVA, ALDIRENE DOMINGAS SOUZA 

DA SILVA, ADNAIR SOUZA DA SILVA REIS, ANDRÉ SOUZA DA SILVA, 

CARLITO DE ARRUDA FILHO, NILTON CÉSAR VIEIRA DE SOUZA, 

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA, DANIELLE VIEIRA DE SOUZA, 

WESLAYNE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA - 

OAB:14.958/MT, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958, SINAIRA 
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MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - OAB:18404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por meio do 

seu patrono, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

no sentido de informar o endereço do herdeiro Gilberto Souza Leite, uma 

vez que este é o único sem a devida citação até o momento, por não 

haver indicação do seu endereço.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025507-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

GESSIRA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SIVIRINO FERREIRA FREIRE (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025507-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GESSIRA MARTINS PEREIRA 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, requerido por 

Sivirino Ferreira Freire, representado por Gessira Martins Pereira, sua 

curadora provisória, devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos 

que, o autor encontra-se sob curatela provisória de sua companheira, 

diante da impossibilidade de exercício dos atos da vida civil. Infere-se que, 

antes da curatela, o autor contratou serviços advocatícios de nobre 

advogado Ricardo Mamedes, falecido, na data de 06/07/2018, cujos 

honorários não foram quitados e são hoje objeto de cobrança por seu 

espólio, razão pela qual, pugna por autorização judicial, para levantamento 

da quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), necessária ao 

pagamento devido. O termo de curatela provisória, expedido na data de 23 

de novembro de 2017, consta do id. 14668717. O contrato de honorários 

advocatícios, consta do id. 14669299. A ação foi recebida em 13 de 

agosto de 2018, nos termos da decisão de id. 14701007, que determinou a 

colheita do pronunciamento Ministerial. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação, nos termos 

constantes do id. 14883016. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Verifica-se dos autos, que o autor está submetido à curatela, sendo-lhe 

nomeada curadora provisória, sua companheira Gessira, cujo processo 

ainda não foi concluído, a quem compete gerir seu patrimônio e 

obrigações, até o momento. Além do termo de curatela provisória, o autor 

juntou declarações dos seus filhos, nas quais estes concordam com que 

a curatela seja exercida pela companheira e com o levantamento do valor 

mencionado para pagamento do débito. A dívida do curatelando está 

demonstrada por meio do contrato de honorários advocatícios e da 

notificação extrajudicial, acostados aos ids. 14669293 e 14669299. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro nos arts. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, determino a 

expedição do competente alvará, para levantamento da quantia de R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), depositada em conta corrente do 

curatelado de nº. 17689-3, agência nº. 0801, do Banco Bradesco (id. 

14907594), transferindo-a para a conta corrente nº 00476-6, banco 748, 

agência 0805/SICREDI-Araputanga, em nome de Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes, CPF. 651.010.301-04 (id. 14668497). Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 322816 Nr: 24019-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRB, IABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, VINICIUS 

ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente para manifestar acerca da petição de fls. 

169/199, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 972940 Nr: 10652-48.2015.811.0041

 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: IODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TYDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a initmação da parte requerente para que se manifeste acerca 

da cota ministerial de fls. 84, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135142 Nr: 25148-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVANE VICENTE PEREIRA BECKERT, CEB, VIVANE 

VICENTE PEREIRA BECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDUARDO RODRIGO BECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que manifeste acerca da cota 

ministerial de fls. 57, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 969729 Nr: 9223-46.2015.811.0041

 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: FARILZA PARANHOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEVERINO OSSAMU ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIANA PAULA PAZ DE 

MIRANDA - OAB:9759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que se manifeste acerca da 

cota ministerial de fls. 214, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 878235 Nr: 15630-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->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:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Marcia Luiz de Nazaré, 

Cpf: 04090954193, Rg: 1837426-3 SSP MT Filiação: José Pacheco de 

Nazaré e Maria de Lourdes Luiz, data de nascimento: 19/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), atendente, Endereço: Rua 
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Napoleão José da Costa, Nº 210,, Bairro: Ponte Nova, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 909989 Nr: 36850-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMV, LEMV, CMMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO- procurador do 

municipio - OAB:9.192/MT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, 

GISELLE FERREIRA VIEIRA - OAB:10648/O, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18210, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:10 dias

Intimando/Citando/Notificando:Representante (requerido): Cleuza Maria 

Mendes Soares, Cpf: 02461869766, Rg: 1.448.173 SSP ES Filiação: 

Onofre Mendes Soares e Laurice de Matos, data de nascimento: 

28/06/1968, brasileiro(a), natural de Mutum-MG, solteiro(a), vendedora, 

Endereço: Rua D Quadra 20 Residencial Alice Novak, Bairro: Industriario, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:intimar a requerida para que dê cumprimento a determinação de 

fls. 96

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Processo nº. 36850-59.2014 - Código 909989

 Vistos.

 Em conformidade com a cota Ministerial de fl. 88, defiro o requerimento de 

fl. 87.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento (AR), para manifestar nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Não sendo possível a intimação na forma acima determinada, intime-se 

por edital.

 Intime-se igualmente o requerido, para regularizar sua representação 

processual (fls. 90/91), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1066140 Nr: 53731-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDDS, MDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FELIPE CASTRO 

SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Nazário Dias da Silva, Cpf: 01185512136, 

Rg: 1344496-4 SSP MT Filiação: Nazário Viturino da Silva e Maria Dias da 

Conceição, data de nascimento: 12/05/1985, brasileiro(a), casado(a), 

empresário, Endereço: Rua João Severiano Fonseca, 71, Bairro: Araés, 

Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1318803 Nr: 12873-96.2018.811.0041

 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: MEDSN, ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE BARRA DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15 dias

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Juarez Coelho da Silva Junior 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rod. Br 080, Km 120, Estrada Joacaba, 

S/n, Bairro: Zona Rural, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Arbitro 

os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, devidos a partir da 

citação. Considerando que o presente feito versa acerca de relação 

contínua, buscando satisfazer os interesses das partes envolvidas, 

determino o encaminhamento deste ao Centro de Solução de Conflitos 

para designação de sessão de mediação. Restando a mediação 

infrutífera, sem prejuízo determino desde jáoprocessamento do feito, 

cete-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, anotando-se no mandado de citação a advertência de que 

não contestada à ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora (CPC, art. 285 e art. 319). Ingressando a 

contestação e havendo preliminares e documentos juntados, intime-se a 

parte autora para querendo, apresentar impugnação no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 11 de 

novembro de 2015. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito.

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1164857 Nr: 37878-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDRS, TCBDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Tatiana Carla Barem dos 

Reis, Cpf: 59391251153, Rg: 3193510 SSP DF Filiação: Carlos dos Reis e 

Devanir Jussara Barem, data de nascimento: 10/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), agente de portaria, Endereço: Rua 

Sergipe Nº15 Quadra 108, Bairro: Cpaii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 111228 Nr: 114-82.1990.811.0041

 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: MARIA VENY ALBANO BEZERRA, FLORÊNCIO 

BESERRA FILHO, FLODOALDO ALBANO BEZERRA, FLORENTINO 

ALBANO BESERRA, FLÓSTENES ALBANO BEZERRA, FLÓSCULO 

ALBANO BEZERRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORÊNCIO BENTO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEDROSA DE RESENDE - 

OAB:2924/MT, WILSON PEDROZA DE REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEDROZA DE 

REZENDE - OAB:2924/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 dias

Nome do intimando:Requerente: Flodoaldo Albano Bezerra, Cpf: 

32607440106, Rg: 02505444 SEJUS MT Filiação: Florencio Bento Bezerra 

e Maria Veni Albano Bezerra, data de nascimento: 23/04/1962, 

brasileiro(a), casado(a), funcionário público, Endereço: Rua San Salvador, 

129, 2ª Etapa, Bairro: Jardim das Américas, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 768859 Nr: 21788-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA, ELVIRA DE OLIVEIRA 

CABANA, JOEL DE OLIVEIRA CABANA, JOANICE DE OLIVEIRA CABANA, 

JOANIR DE OLIVEIRA CABANA E SILVA, JORDÃO CARMO DE OLIVEIRA 

CABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO CABANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:9363, 

RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Inventariante: Josias de Oliveira Cabana, Cpf: 

28390776120, Rg: 376.142 SSP MT Filiação: Benedito Cabana e Elvira de 

Oliveira Cabana, data de nascimento: 20/09/1965, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), caminhoneiro, Endereço: Rua Benedito Afonso, 

Nº416, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 113242 Nr: 6326-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 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, LISEANE PERES DE 

OLIVEIRA - OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Lisdeth Barbosa de Souza, Cpf: 

58112987149, Rg: 239942 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

68, Quadra 11, Bairro: Residencial Sonho Meu, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 346056 Nr: 16219-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPOJ, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Rosana Pereira da Silva, 

Cpf: 48259357100, Rg: 608.564 SSP MT Filiação: Diogo Pereira Borges e 

de Maria José da Silva, data de nascimento: 28/04/1969, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, funcionaria publica municipal, Endereço: 

Rua Barão de Melgaço, Nº 257, Quadra 09., Bairro: Cpa iii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146398 Nr: 30180-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSSJ, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Edmilson da Silva 

Sanches, Cpf: 07159205880, Rg: 16528619 SSP SP Filiação: Alceu 

Sanches Dassa e Maria Terezainha da Silva Dassa, data de nascimento: 

25/12/1964, brasileiro(a), natural de Pedragulho-SP, divorciado(a), 

Endereço: Rua Santa Filomena N 08, Bairro: Jardim Santa Marta, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1092698 Nr: 7368-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS, AAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECNDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Adriele Araújo Dias, Cpf: 

72283319153, Rg: 1407174-6 SSP MT Filiação: Jucenil Benedito Rosa Dias 

e Katia Regina de Araújo Dias, data de nascimento: 03/04/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Córdova, Nº 

1401,, Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Representante (requerente): Adriele Araújo Dias, Cpf: 72283319153, Rg: 

1407174-6 SSP MT Filiação: Jucenil Benedito Rosa Dias e Katia Regina de 

Araújo Dias, data de nascimento: 03/04/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Córdova, Nº 1401,, Bairro: Planalto, 

Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1184283 Nr: 45249-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDL, KDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 
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OAB:14.119/MT, LISEANE PERES DE OLIVEIRA TOLEDO - DEFENSORA 

PUBLÍCA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14.119/MT, 

VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Karyna Delmondes de 

Carvalho, Cpf: 00628569106, Rg: 1576308-0 SSP MT Filiação: Wilson 

Teodoro de Carvalho e Vilma Xavier Delmondes, data de nascimento: 

24/12/1986, brasileiro(a), solteiro(a), manicuri, Endereço: Av. dos 

Trabalhadores, Nº 739-A, Bairro: São Lourenço, Cidade: Campo Verde-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146404 Nr: 30184-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EBENEZER ALVES TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Inventariante: Tânia Taborda, Cpf: 34553061104, Rg: 

0473284-7 SSP MT Filiação: Antonio Francisco de Souza e Natalina Alves 

de Souza, data de nascimento: 01/06/1963, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, viuvo(a), Endereço: Rua João Gomes Monteiro Sobrinho, 0, 

Bl 47, Apto 203, Bairro: Res. São Carlos, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 844863 Nr: 48650-21.2013.811.0041

 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: KFDSS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA PREZA 

DALTRO DORILÊO- DEFENSORA PUBLICA - OAB:DEFENSORA P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Jussara da Silva, Cpf: 

03369904136, Rg: 20599765 SEJUS MT Filiação: Anacleta Maria da Silva, 

data de nascimento: 20/12/1988, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua 14 Qda 20 N 02, Bairro: Cohab 

São Gonçalo, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1070748 Nr: 55718-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJPDO, KPSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Kesia Pereira Santana 

Ribas, Cpf: 02604998114, Rg: 18238467 SSP MT Filiação: Laucidio da Silva 

Ribas e Mirian Pereira Santana Ribas, data de nascimento: 09/10/1986, 

brasileiro(a), solteiro(a), cabelereira, Endereço: Rua Tiradentes, Nº 399, 

Bairro: Jd. Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1065965 Nr: 53634-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCDS, TDCDS, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA 

- OAB:16.398/MT, RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Silveria Cardozo dos 

Santos, Cpf: 01080599100, Rg: 14389126 SSP MT Filiação: Neri Cardozo e 

Terezinha dos Reis Cardozo, data de nascimento: 01/12/1979, 

brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, , desempregada, Endereço: 

Local Incerto e Não Sabido

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 946691 Nr: 58446-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO KRAEMER WENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA NUNES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRAELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894

 Vistos etc.

Intimem-se os apelados para que apresentem contrarrazões no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os recursos de apelação, de fls. 442/457 e fls. 

458/478, para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1133448 Nr: 24363-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8.337/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre os documentos 

juntados à petição de fls. 174/197, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

437, §1º).

Após, elabore-se estudo psicossocial, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Com o laudo nos autos, digam as partes, no prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Por fim, renove-se a vista ao ilustre Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 951360 Nr: 578-32.2015.811.0041
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 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: AJDSN, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se da petição de fls. 32/39, em que o alimentante promoveu a 

juntada de recibos, a fim de comprovar o pagamento da pensão, 

requerendo a extinção da execução.

No entanto, neste processo não foram promovidos atos de execução, o 

que leva a conclusão de que a peça foi endereçada para o processo 

errado.

Diante do exposto, indefiro o requerimento e determino o rearquivamento 

do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 846007 Nr: 49641-94.2013.811.0041

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901

 Vistos etc.

Ciente do acórdão proferido pelo E. TJMT.

Expeça-se ofício à SEGES-Secretaria de Gestão do Estado de Mato 

Grosso, solicitando que readeque o desconto da verba alimentar para o 

valor fixado na sentença de fls. 182/183.

Após, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 343898 Nr: 14319-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACTG, CCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso não seja localizada no endereço fornecido no processo, intime-se 

por edital, nos mesmos termos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 823007 Nr: 29138-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSA, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso tenha se mudado do endereço fornecido no processo, intime-se por 

edital, nos mesmos termos.

Se por outra causa a correspondência for devolvida, intime-se por oficial 

de justiça.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 858427 Nr: 381-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA, KDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso tenha se mudado do endereço fornecido no processo, intime-se por 

edital, nos mesmos termos.

Se por outra causa a correspondência for devolvida, intime-se por oficial 

de justiça.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 228588 Nr: 35787-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASF, MADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso não seja localizada no endereço fornecido no processo, intime-se 

por edital, nos mesmos termos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1027652 Nr: 35643-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCVO, MCVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18.378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 Vistos etc.

Suspendo o processo pelo prazo postulado.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se para que dê andamento ao 

processo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 721569 Nr: 17075-63.2011.811.0041

 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: ÁCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o formal de partilha.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 964484 Nr: 6728-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISE BENEDITA DE SOUZA CARVALHO, EUZE MARCIO 

SOUZA CARVALHO, GIZELLY DA SILVA MONTEIRO CARVALHO, 

EUGENIA FRANCISCA DE CARVALHO CALLEJAS, CARLOS ALBERTO 

CALLEJAS, ENIZE MAZARELLO DE CARVALHO, MARCO SÉRGIO 

PESSOZ, EMILE MARTA DE CARVALHO PESSOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que decorreu o prazo postulado à fl. 88, diga o procurador 

judicial dos autores, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 996358 Nr: 21793-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAD, ADBAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o formal de partilha.

Após, retorne-se o processo ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1012498 Nr: 28599-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 Vistos etc.

Verifica-se que o pedido formulado na petição de fls. 95/100 já foi objeto 

de decisão à fl. 94.

Portanto, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1125135 Nr: 20970-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLPG, JCGDV, CLPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivete Miyuki Futimoto - 

OAB:16627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre o disposto no parecer 

de fl. 72, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, renove-se a vista ao ilustre Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 837047 Nr: 41940-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:16.026

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso tenha se mudado do endereço fornecido no processo, intime-se por 

edital, nos mesmos termos.

Se por outra causa a correspondência for devolvida, intime-se por oficial 

de justiça.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 867624 Nr: 7659-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFSA, SVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192, FRANCIANY MARIA DA SILVA - OAB:11854, VICTOR 

HUGO VIDOTTI - OAB:11439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos etc.

Trata-se de processo em que foi homologado acordo de parcelamento do 

débito (fl. 72), mas que foi descumprido pelo executado, ensejando a 

retomada da execução.

Intimado para manifestar-se sobre o descumprimento do acordo, o 

devedor apresentou justificava alegando o pagamento parcial do débito, 

razão pela qual teve a prisão civil decretada às fls. 104/105.

Contudo, às fls. 110/115, postula revogação da ordem de prisão, 

apresentando comprovantes de depósito, referentes aos meses de 

dezembro de 2017, que já haviam sido juntados às fls. 88/89, bem como, 

outros três, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2018.

Diante do exposto, com fundamento no art. 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre a petição e documentos juntados às fls. 110/115.

Após, dê-se vista ao ilustre Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1209201 Nr: 8153-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPC, GOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a requerente não foi localizada para intimação no 

endereço informado nos autos (fl. 52), intime-se por edital para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1105786 Nr: 12873-67.2016.811.0041

 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: BDLM, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

Caso tenha se mudado do endereço fornecido no processo, intime-se por 

edital, nos mesmos termos.

Se por outra causa a correspondência for devolvida, intime-se por oficial 

de justiça.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 772787 Nr: 25904-96.2012.811.0041

 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: BLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Borges de Souza - 

OAB:15490/O, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos etc.

Considerando a comunicação da renúncia pelo advogado da requerida, 

aos poderes por ela conferidos, nos termos do art. 76 do Código de 

Processo Civil, suspendo a tramitação do processo.

Intime-se a requerida, por carta com aviso de recebimento, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da representação 

processual, constituindo novo advogado, sob pena de ser considerada 

revel.

Decorrido o prazo sem manifestação, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1140241 Nr: 27489-47.2016.811.0041

 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: VPB, CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Suspendo o processo pelo prazo postulado.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se para que dê andamento ao 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1085668 Nr: 4112-47.2016.811.0041

 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: NGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGBDO, EDOES, EDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 Vistos etc.

Considerando que o requerido Phelippe Jhordan Santos Oliveira constituiu 

advogado, mediante juntada do instrumento de procuração às fls. 132/136, 

determino a abertura de prazo para que apresente defesa.

Após, dê-se vista à parte autora para que apresente impugnação, no 

prazo legal.

Por fim, renove-se a vista ao ilustre Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 427085 Nr: 9566-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA SENEDESE REZENDE DA SILVA, FELIPE 

SENEDESE REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, MARCOS 

MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA VILELA 

AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Suspendo o processo pelo prazo postulado.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se para que dê andamento ao 

processo.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025671-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (ADVOGADO(A))

JANIA CRISTINA MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

EDER ALBERTO MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

JADER JOSE MARTINS MORAES (REQUERENTE)

MARCIA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE MARTINS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025671-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JANIA CRISTINA MORAES 

RODRIGUES, JADER JOSE MARTINS MORAES, MARCIA MARTINS DE 

MORAES, MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES, EDER ALBERTO MORAES 

RODRIGUES, NAIME MARCIO MARTINS MORAES INVENTARIADA: EUNICE 

MARTINS DE MORAES Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, 

proposto por Jader José Martins Moraes, Márcia Martins de Moraes, Naime 

Márcio Martins Moraes, Jania Cristina Moraes Rodrigues, Márcio José 

Moraes Rodrigues e Eder Alberto Moraes Rodrigues, visando à obtenção 
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da partilha dos bens deixados por Eunice Martins de Moraes, devidamente 

qualificados na inicial. Consta dos autos que, a de cujus faleceu na data 

de 23/11/2010, conforme se comprova pela cópia da certidão de óbito, 

acostada ao id. 14688285, que era viúva de José Rosa de Moraes e que 

deixou quatro filhos, Jane Moraes Guerra, representada por seu espólio, 

Naime Márcio Martins Moraes, Jader José Martins Moraes e Márcia Martins 

de Moraes. Infere-se que, a herança é composta por um imóvel 

residencial, localizado na Rua São Benedito, nº. 357, de matrícula 73.562, 

cidade de Cuiabá, avaliado em R$ 321.988,97 (trezentos e vinte e um mil 

novecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) – id. 

14688326, e por débitos tributários, referentes ao IPTU, de valor 

aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 14688338. Extrai-se que, 

Eunice alienou, onerosamente, ainda em vida, um terreno, de matrícula nº. 

73.561 – id. 14688327, para Alfredo José Fiani Ghiraldi, razão pela qual, 

pugnam por sua adjudicação em seu favor, juntando documentos que se 

referem ao pagamento estipulado – id. 14688330 (p. 1/2). As certidões 

negativas de débitos fiscais, perante às Fazendas Públicas Estadual e 

Federal, constam dos ids. 14688331 e 14688335 A inicial veio 

acompanhada de plano de partilha amigável. A retificação do valor da 

causa foi realizada no id. 14727944 e a comprovação do recolhimento das 

custas processuais, consta do id. 14727966. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Preliminarmente, consigno que as partes são maiores e capazes, 

sendo que acordam quanto à partilha dos bens do espólio, pelo que 

correto seu processamento pela via estreita do arrolamento sumário. 

Contudo, uma observação deve ser realizada em relação à partilha dos 

bens, notadamente, quanto à herdeira Jane Moraes Guerra, já que 

falecida, na data de 10/09/2013, conforme certidão de óbito no id. 

14688292, portanto, era viva quando do óbito da de cujus, razão pela qual, 

não há o que se falar em direito de representação, previsto no art. 1.851, 

do Código Civil, transferindo-se sua quota-parte ao espólio, que deverá 

promover ação de inventário respectivo. Diante do exposto, e tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o presente arrolamento sumário, da herança 

deixada por EUNICE MARTINS DE MORAES, com fundamento nos artigos 

487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo 

aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta 

decisão, e devidamente recolhidas as custas, EXPEÇA-SE o formal de 

partilha, atentando-se à quota-parte que cabe ao espólio de Jane Moraes 

Guerra (não aos seus herdeiros), assim como, carta de adjudicação do 

imóvel de matrícula nº. 73.561 – id. 14688327, em favor de Alfredo José 

Fiani Ghiraldi – id. 14688329. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos, porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016725-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

DJANIRA CARDOSO DE LIMA PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PENHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016725-14.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DJANIRA CARDOSO DE LIMA PENHA Endereço: RUA G, 03, Quadra 20 - 

Casa, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-835 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ANTONIO CARLOS PENHA Endereço: RUA G, 03, 

Quadra 20 - Casa, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-835 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto na DECISÃO prolatado(a) neste processo. DECISÃO ID N. 

13869046 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,24 de agosto de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021951-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

JULINA ESCANDELARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO JULIANO NASCIMENTO DE CASTRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1021951-34.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JULINA 

ESCANDELARIA DO NASCIMENTO Endereço: RUA VINTE E SEIS, 14, 

Quadra 17, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-670 PARTE 

REQUERIDA: Nome: GONÇALO JULIANO NASCIMENTO DE CASTRO 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9100, - DE 8346 A 10748 - LADO 

PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 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. 14947304 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,24 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011741-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. B. (AUTOR(A))

I. H. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. (ADVOGADO(A))

A. T. A. D. S. (ADVOGADO(A))

L. O. J. D. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011741-21.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE:Nome: 

FRANKLIN GANDRA BELGA Endereço: RUA ANTÔNIO CORRÊA, 1511, 

JARDIM MONTE LÍBANO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79004-460 PARTE 

REQUERIDA: Nome: LUIZ OTAVIO JORGE DIAS Endereço: RUA 

PROFESSOR JOÃO PEDRO GARDÉS, 274, apto 602, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-269 DE ORDEM DO EXMO. SR. DR. JUIZ DE 

DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA. FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

intimação da parte autora da DECISÃO DE ID N. 13836203 prolatada(o) 

neste processo, e cumprir as determinações nela contidas. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 de agosto de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA. Assinatura eletrônica

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023837-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU MANOEL DE ARRUDA (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 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 : 

1023837-68.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: JURACI DE ARRUDA 

ARAUJO Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 Parte Ré:Nome: ELISEU MANOEL 

DE ARRUDA Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA Juraci de Arruda Araújo 

COMO CURADORA, EM SUBSTITUIÇÃO, DO INTERDITADO Eliseu Manoel 
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de Arruda, 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. 1023837-68.2017.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curador Provisório Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Substituição de Curador Provisório movida por Juraci de Arruda Araújo em 

favor Eliseu Manoel de Arruda em face de Maria Laura de Arruda e Paulo 

Cesar de Arruda, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é prima do Interditado, o qual é cadeirante, mudo e 

apresenta paraplegia com hipotrofia de membros, não possuindo, assim, o 

discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Esclarece 

que a incapacidade do Interditado foi reconhecida administrativamente pela 

Previdência Social quando do deferimento do benefício assistencial 

destinado à pessoa portadora de deficiência e judicialmente nos autos da 

Ação de Interdição nº 2002/84 (código 61937), que tramitou perante o 

Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

sendo naquela oportunidade nomeado curador o pai do interditado. 

Todavia, informa que o pai/Curador do Interditado encontra-se internado 

na Unidade de terapia Intensiva do Hospital Municipal São Benedito, sem 

previsão de alta hospitalar e, consequentemente sem condições de manter 

o encargo que lhe fora atribuído. Ressalta que embora o Interditado 

possua genitora e um irmão, estes não possuem interesse em exercer a 

curadoria, vindo a Requerente a se dispor a cuidar de seu tio (pai/curador 

do Interditado), enquanto perdurar sua incapacidade, consoante Ação de 

Interdição distribuída perante este Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões. Pede, ao final, a procedência do pedido. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Determinada a emenda a inicial, a Requerente incluiu no polo passivo da 

ação o irmão e a mãe do Interditado, Id n. 9920474, a qual foi acolhida, 

designada audiência e determinada a citação/intimação dos Requeridos, Id 

n. 10069096. Foi certificado pela Oficial da diligência a impossibilidade de 

citação/intimação do Interditado em razão de sua debilidade física e 

emocional, Id n. 10719724. Os Requeridos (mãe e irmão do Interditado), 

não foram citados/intimados, Id n. 10822392. Realizada audiência, Id n. 

10931167, foi esclarecido pela Requerente que pretende ser curadora do 

Interditado/seu primo, uma vez que o atual curador não possui condições 

de exercer tal múnus em razão de ter sofrido um acidente vascular 

cerebral. Requereu, por fim, a concessão da curatela provisória para que 

possa representar o Interditado perante os órgãos Públicos. Por decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, em razão da existência da ação de n. 

1023101-50.2017.811.0041 em trâmite perante este Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, foi declinada a competência, Id n. 

10963997. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

12272263. A Requerente manifestou pela procedência dos pedidos, Id n. 

12610613. Relatei. Fundamento. Decido. Primeiramente, observa-se que 

tentada a citação/intimação dos Requeridos, não se logrou êxito, Id n. 

10822392. Entretanto, constata-se que desde o ano de 2003 quem exercia 

a curadoria do Interditado era seu pai, Id n. 9252683, o que se presume 

que os Requeridos (mãe e irmão) não possuem interesse em tal múnus. 

Dito isso, passo a análise do pedido. Como visto no relatório, busca-se a 

substituição de curador do Interditado. Observa-se, mormente pelo que se 

extrai dos autos e do relatório de estudo social que a Requerente trabalha 

e, por conta disso, tem o apoio de sua filha e seu genro nos cuidados do 

Interditando, não havendo assim, indícios que desabonem a sua conduta 

em exercer o encargo da curadoria. Desta feita, a prova produzida 

converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a substituição de 

curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. Postulante que 

cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que 

autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá prestar 

compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos do 

incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, 

que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo exposto, e 

mais que dos autos consta, nomeio ao Interditado Eliseu Manoel de Arruda, 

curadora, em substituição, a Sra. Juraci de Arruda Araújo, em razão do 

mesmo estar incapacitado de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente 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, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado 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 ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, 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 (prima do 

Interditado) 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 do 

interditado, 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 do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 5 1 8 0 6 3  1 8 0 8 0 2 1 7 1 4 4 1 8 5 8 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 5 2 0 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003529-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIO BATISTA FERNANDES (REQUERENTE)

TEREZINHA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE FERNANDES (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 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 : 

1003529-11.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: AMARIO BATISTA 

FERNANDES Endereço: RUA DEZENOVE, 26, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78088-525 Nome: TEREZINHA PAULINA DA SILVA Endereço: 

RUA DEZENOVE, 26, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-525 

Parte Ré:Nome: MARIO HENRIQUE FERNANDES Endereço: RUA 

DEZENOVE, 26, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-525 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORES 

Amário Bastista Fernandes e Terezinha Paulina da Silva COMO 

CURADORES, DO INTERDITADO MARIO HENRIQUE FERNANDES, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 
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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 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

movida por Amário Bastista Fernandes e Terezinha Paulina da Silva, em 

face de Mário Henrique Fernandes, todos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que são genitores do Requerido, o qual é 

portador de epilepsia e retardo mental (CIDF G40.9, F73.1 e F71.1). 

Informam que a doença pelo qual o interditado foi acometido é crônica, e 

sua incapacidade é por tempo indeterminado, sendo necessária, portanto, 

sua interdição, estando depende integralmente dos Requerentes para 

todos os atos da vida civil. Pedem, ao final, a procedência do pedido com a 

decretação da interdição do Requerido e a nomeação dos Requerentes 

como seus curadores. Instruíram a inicial com os documentos 

necessários. Realizada audiência, o Interditando foi entrevistado, contudo, 

não respondeu as perguntas que lhe foram feitas, em razão de ele ser 

surdo e mudo. Ainda, na mesma oportunidade, foi antecipada parcialmente 

os efeitos da tutela nomeando os Requerentes curadores provisórios do 

Requerido e determinada outras providências (Id n° 5596678). Laudo 

pericial no Id n° 11894052. O Interditando não impugnou o pedido, motivo 

pelo qual foi nomeado Curador Especial ao interditando, na pessoa da 

Defensora Pública, Gislaine Figueira Desto, que apresentou contestação 

por negativa geral (Id n° 12215465). O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido inicial (Id n° 11967624). Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos Requerentes 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ambos são 

genitores do Interditando. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n° 11894052 – pág. 04, conclusiva no sentido de que o 

Interditando: “... possui Retardo Mental profundo, classificado no Cid 10 

F73, que cursam com prejuízos na memória, inteligência, discernimento e 

autonomia, tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos 

da vida civil, necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens, 

negócios e sua pessoa”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento 

da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o 

laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 

23.02.2000 – v.u.). Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre as 

pessoas dos Requerentes-genitores do Interditando, conforme postulado 

na inicial, que deverão exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses do Interditando - 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 Mário Henrique Fernandes até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadores nas pessoas de seus genitores 

Amário Bastista Fernandes e Terezinha Paulina da Silva, com fundamento 

no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarem, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado 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 ao curatelado, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores (genitores 

do interditado) 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 do 

interditado, 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 do 

interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 0 7 9 7 3 0  1 8 0 5 0 8 1 1 5 1 2 8 8 8 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 5 0 0 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1115745 Nr: 16926-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKVDS, MVVS, QVVDS, DMVDP, JBVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 860581 Nr: 2185-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGBDO, RBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 392142 Nr: 27532-28.2009.811.0041

 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: EGDL, EGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRDID6ODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990, JOSÉ PIRES DE ANDRADE - OAB:2257/B, TERCIO 

DO CARMO PIRES - OAB:18612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 268299 Nr: 1359-35.2007.811.0041

 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: ASAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA GOUVEA 

SACOMAN - OAB:78896

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para juntar aos autos comprovante de 

recolhimento de Guia de certidão de objeto e pé, no prazo de 05 dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013279-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANIA ISANA FIGUEIREDO AMORIM VITORIO (REQUERENTE)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

KELLEN CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO VITORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO OAB - 951.356.931-49 

(PROCURADOR)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - 003.704.491-50 

(PROCURADOR)

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 : 

1013279-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GEANIA ISANA FIGUEIREDO 

AMORIM VITORIO REQUERIDO: EVANDRO VITORIO PROCURADOR: 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL, KELLEN CRISTINA SILVA DE 

FIGUEIREDO Vistos, etc. Cumpra - se o despacho de Id 13245687. Às 

providências necessárias. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021922-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GOMES PAIM (REQUERENTE)

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO DA ROSA (REQUERIDO)

JOSE ESTACIO PAIM (REQUERIDO)

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 : 

1021922-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUAN GOMES PAIM 

REQUERIDO: JOSE ESTACIO PAIM, JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 

DA ROSA Vistos, etc. Mantenho a decisão proferida no ID n.º 14647812. 

Diante da necessidade de maior produção de prova, determino seja 

realizado estudo psicossocial no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 907784 Nr: 35427-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Número do Processo: 35427-64.2014.811.0041 Código: 907784

Requerente: GLEICE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

Requerido: CLAUDIOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

Data e horário: quinta-feira, 23 de agosto de 2018, 15h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

Requerente: GLEICE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

Requerido: CLAUDIOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado: JONATHAS BORGES HOSAKA OAB/MT 15136

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Compareceu em juízo a parte 

autora, o requerido e seu Advogado.

Ausente o representante do Ministério Público, conforme cópia de Ofício 

em anexo, bem como o Advogado da parte autora.

Dessa forma, resta prejudicada a presente instrução, motivo pelo qual 

redesigno a presente audiência para a data de 24/10/2018, às 16h00min.
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Saem intimadas as testemunhas do requerido presentes no Fórum: 

Valdomiro Serso Gomes, Lindomar Jose de Souza e Lucivaldo Alves 

Santos.

Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, na pessoa do Advogado 

responsável para que compareça na próxima audiência, sob pena de ser 

nomeado um Defensoria Pública para defender os interesses da parte 

requerente.

Verifico em apenso, aos presentes autos, execução dos alimentos 

anteriormente fixado (Processo n.º 1224539), saindo devidamente citado e 

intimado o requerido nos termos da mesma.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Azevedo de Souza, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

Requerente: GLEICE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

Requerido: CLAUDIOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado: JONATHAS BORGES HOSAKA OAB/MT 15136

Testemunha: Valdomiro Serso Gomes

Testemunha: Lindomar Jose de Souza

 Testemunha: Lucivaldo Alves Santos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121684 Nr: 19529-40.2016.811.0041

 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: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296 OAB/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos, etc.

Código nº 1121684.

Intimem-se as partes para manifestar quanto às informações da 

construtora às fls. 424, documentos juntados às fls. 426/427, bem como 

informações da Receita Federal às fls. 429/486 e Banco do Brasil (fls. 

491/492-CD).

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 741071 Nr: 37850-02.2011.811.0041

 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: LSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAC, SRCDC, MARCJ, ALRC, KTRC, LCG, 

LTRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DA CRUZ - 

OAB:622/OAB/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 741071

Solicitem-se informações quanto ao trâmite processual da Ação de 

Interdição, Processo n.º 0016357 – 96.2018.8.19.0203, em trâmite perante 

a 3.ª Vara de Família da Comarca de Jacarápagua, Rio de Janeiro. (fls. 

734).

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1060529 Nr: 51265-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DARCISA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO ARAUJO FILHO, JANE 

LOPES ARAUJO SILVA, SÔNIA MARIA LOPES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA, DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Martins Silva - 

OAB:OAB/MT 166.619, Maura Lúcia Santiago - OAB:OAB/MT 47079

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tomado o depoimento da autora 

e de duas testemunhas na qualidade de informante, por possuírem 

amizade intima com a requerente; não obstante a petição de folhas. 58/59, 

em que as requeridas não se opõem quanto ao pedido da inicial.

A parte requerente dispensa a produção de outras prova e em sede de 

alegações finais ratifica os termos da inicial.

O ministério Público se manifestou declinando de suas atribuições.

Determino a conclusão para a prolação da Sentença.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Azevedo de Souza, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1134523 Nr: 24890-38.2016.811.0041

 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: LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORE - OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Deste modo, não existe nos autos prova da existência da posse dos 

referidos imóveis, visto que não há nenhum documento que comprova a 

existência de bens imóveis, deste modo, não há que se falar em partilha 

de bens neste caso.Com relação ao automóvel marca FORD/KA, ano de 

fabricação 2010, modelo 2011, cor Branca, placa NPE 8375/MT, 

documento à fl. 22, foi adquirido durante a união estável, devendo ser 

partilhado em 50% para cada parte.Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE 

PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, III, alínea “a” do CPC), para estável 

reconhecer e dissolver a união estável entre LUCIO CEZAR VIEIRA e 

LUCIANA PEREIRA RIBEIRO pelo período de 2002 até setembro de 2015, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Quanto à partilha de bens, 

não restou provado nos autos à existência de bens imóveis, observando 

que não existe nenhum contrato de compra e venda ou outro documento 

que comprova a posse de imóveis por parte do requerente e requerida, 

deste modo, não há que se falar em partilha de bens imóveis neste caso. 

Com relação ao automóvel marca FORD/KA, ano de fabricação 2010, 

modelo 2011, cor Branca, placa NPE 8375/MT, documento à fl. 22, foi 

adquirido durante a união estável, devendo ser partilhado em 50% para 

cada parte.Sem custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a 

qual estendo para a parte requerida. Com relação aos honorários 

advocatícios, cada um arcará com o as respectivas verbas dos 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.Às providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 

de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123611 Nr: 20286-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VICENTINA PEGO CARDOSO, PEDRO MARTINS 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA a partilha de bens de fls. 

100/100-VERSO, referente aos bens deixados pelo falecimento de JOSÉ 

MARTINS PEGO falecido em 03/05/2016 (fl.14), para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados.Após, expeça-se formal de partilha. Com relação ao 

consórcio em nome do falecido, oficie – se a Administradora de Consórcio 

Nacional Honda (fl. 104) para que informe quanto à existência de valores 

em nome do Sr. JOSÉ MARTINS PEGO, no prazo de 10 (dez) 

dias.Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837569 Nr: 42364-27.2013.811.0041

 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: KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBR, KCB, LFDO, BO, BO, GHOR, LFDO, MLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, JOSE ANTONIO ROSA - OAB:OAB/MT 5.494 

., KELEN GOMES DE OLIVEIRA POPESCU - OAB:18445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO ROSA - 

OAB:5.493/MT, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493, UNIJURIS - NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA E ESTAGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 837569

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC , fixo como 

ponto controvertido: a existência da união estável da autora com o 

falecido Arildo Alves Rocha.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 14 

horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que 

vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, 

o rol deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do 

art. 451 do CPC.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026359 Nr: 34966-58.2015.811.0041

 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: DLPOB, FPBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, NICOLE 

MARQUES MARIANI - OAB:14.734-B, NICOLE MARQUES MARIANI - 

OAB:265.007 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIASPelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Verifico que o 

requerido citado por edital não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi 

nomeado a Defensoria Pública para representa-lo na qualidade de curador 

especial; tendo sido interposta a contestação por negativa geral.Nesta 

oportunidade, a parte autora dispensa a produção de outras provas em 

audiência.Encerro a instrução processual.Em sede de memoriais as partes 

ratificar os termos da inicial e da contestação.Dada a palavra ao Ministério 

Público para parecer conclusivo: MM Juiz – Em atenção ao principio do 

bem estar do menor e inexistindo provas desabonadoras, opino pelo 

deferimento da guarda provisória do adolescente em favor da parte 

autora, assim como pela retificação dos alimentos provisórios 

preteritamente concedidos, nos termos do inciso 1, do Art. 487, CPC.Pelo 

MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc...Determino a conclusão dos autos 

para Sentença.Saem intimados a autora e seu Advogado.Ciente o 

Ministério Público e a Defensores Públicos.

 Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1318912 Nr: 12908-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILMARA FERREIRA DOURADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHAGAS VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CESAR DE ARRUDA - 

OAB:10533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO CHAGAS VIEIRA SILVA, Cpf: 

35091320254, Rg: 366.967, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

professor artes marciais. 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: Ação de Conversão de Separação Judicial em divórcio 

em face de Francisco Chagas Vieira Silva.

Despacho/Decisão: Vistos,  etc.Divórcio Li t ig iosoAutos n.º 

1318912Analisando os autos verifico que a parte Autora requer a citação 

via edital do Requerido.A parte Autora pretende apenas a decretação do 

divórcio (direito potestativo), e os dados obtidos junto ao Sistema Infoseg 

(fls. 22) são insuficientes para efetivar a citação/intimação do cônjuge 

varão.Desse modo, por estar em local ignorado (fls. 256, II, NCPC), 

entendo que necessária a intimação do Requerido via edital. Assim sendo, 

defiro o pedido da parte Autora e determino a citação do Requerido 

Francisco Chagas Vieira Silva, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

NCPC).Após o transcurso do prazo, nomeio a Defensoria Pública, para 

defender os interesses do Requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a 

parte Autora, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

( d e z )  d i a s . P o r  f i m ,  c o n c l u s o s  p a r a 

Sentença.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907325 Nr: 35123-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO WENDER LIMA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA BARREIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO WENDER LIMA MARTINS, Cpf: 

70629960178, Rg: 134.88.55-4, Filiação: Afonso Moreira Martins e Edneth 
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Lima de Lara, data de nascimento: 11/01/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), entregador/operador de limpeza urbana, Telefone 

65-9282-8720. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art.485, § 1º, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Cumprimento de obrigação de fazer em razão 

o descumprimentode sentença face ao direito de visitas cumulada com 

multa e com pedido de tutela antecipada interposta por Marcio Wender 

Lima Martins em face de Poliana Barreiro de Brito.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código nº 907325.Cumpra-se na integra a 

decisão de fls. 269.Cuiabá - MT., 10 de agosto de 2018.Luís Fernando 

Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055730 Nr: 49047-12.2015.811.0041

 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: KLEYTON MEDEIROS GONÇALVES, ADOLFINA DA 

SILVA GONÇALVES, JOANICE GONÇALVES DA COSTA, JOANITA DA 

SILVA RIBEIRO, JONAS GONÇALVES DA SILVA, BENEDITA GONÇALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILTON RODRIGUES - 

OAB:19.140/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEYTON MEDEIROS GONÇALVES, Cpf: 

73796204104, Rg: 16185307, Filiação: Maria Aparecida Medeiros 

Gonçalves e Orivaldo Gonçalves, data de nascimento: 26/01/1988, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Resumo da Inicial: Ação de Inventário e Arrolamento interposto por Kleyton 

Mdeiros Gonçalves sobre o patrimônio do de cujus Osvaldo Gonçalves.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1055730.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 10 de agosto de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024938 Nr: 34280-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDBP, DANIELLE MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE COSTA DA SILVA - 

OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELLE MARIA PEREIRA, Cpf: 

87893720182, Rg: 1283690-7, Filiação: Dalva Maria Pereira, data de 

nascimento: 23/03/1980, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Danielle 

Maria Pereira em face de Rodrigo de Oliveira Barros.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1024938.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 10 de agosto de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030369 Nr: 36962-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARITHUSA SANTANA GONZALES RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONÓPOLIS - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DOS SANTOS, Cpf: 

00272334138, Rg: 1824905-1, Filiação: Marlene Maria dos Santos e 

Florentino Soares dos Santos, data de nascimento: 05/12/1982, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), ajudante de serviços 

gerais, Telefone 66 9685-3951. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Guarda com pedido de liminar interposta por 

Leandro dos Santos em face de Arithusa Santana Gonzales Rios.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1030369.Diante da certidão de fls. 

104, determino desde já a intimação da parte autora via edital, no prazo de 

15 dias, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC, Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se ao Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 

10 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860786 Nr: 2340-20.2014.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA DE CASTRO SILVA, FRANCISCA 

LEMES DA SILVA, REINALDO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 285 de 711



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CALIXTO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUXILIADORA DE CASTRO 

SILVA, Cpf: 65428960159, Rg: 0505324-2, Filiação: Ana Rodrigues de 

Castro e Fabio de Castro, data de nascimento: 26/04/1950, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), Telefone 9243-7050. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de abertura de inventário interposta por Maria 

Auxiliadora de Castro Silva sobre o espólio de Calixto Lemes da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 860786.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 10 de agosto de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138097 Nr: 26587-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVPDL, ANDREA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJINALDO SILVA DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 

VIEIRA - OAB:21.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREA PEREIRA LIMA, Cpf: 

02802875183, Rg: 201803-6, Filiação: Maria da Glória Pereira Macena e 

José dos Santos Lima, data de nascimento: 26/06/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), balconista, Telefone 65 9217-0851. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Andreia 

Pereira Lima em face de Dejinaldo Silva de Lara Pinto.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1138097Proceda-se o 

apensamento aos autos de Código 909701.Considerando o teor da 

certidão de fls. 64, determino a intimação pessoal da parte Exequente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150212 Nr: 31837-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMM, RVMM, ELIANE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID MENDES PEREIRA, Cpf: 

69276803149, Rg: 1505595-7, Filiação: Raquel Mendes Pereira e Anesio 

Narciso Pereira, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. (art. 485, § 1º, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Oferecimento de Alimentos com pedido de 

Provisórios e Regulamentação de Visitas.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1150212Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102058 Nr: 11379-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FORTE BLINI SILVA, ANDREA FORTE BLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA FORTE BLINI SILVA, Cpf: 

21872420800, Rg: 1996122-7, Filiação: Eloisa Forte Blini e Antonio Eraldo 

Blini, data de nascimento: 17/03/1980, brasileiro(a), natural de 

Adamantina-SP e atualmente em local incerto e não sabido ANDREA 

FORTE BLINI, Cpf: 22229382870, Rg: 26.639.547-8, Filiação: Eloisa Forte 

Blini e Antonio Eraldo Blini, data de nascimento: 22/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Adamantina-SP. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes requerentes, para darem 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. (art. 485, § 1º, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Alvará Judicial interposta por Patricia Forte Blini 

Silva e Andrea Forte Blini em face de Antonio Eraldo Blini.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º1102058Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se. Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2017.Luís 
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Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755021 Nr: 7022-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSR, WALDILÉIA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDILÉIA FERREIRA SILVA, Cpf: 

62117653120, Rg: 12889997, Filiação: José Cicero Ferreira da Silva e 

Maria do Carmo Pereira da Silva, data de nascimento: 08/07/1975, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), manicure, Telefone 

065-8446.5399. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Waldiléia 

Ferreira Silva em face de Ezequias Rodrigues da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 755021O 

objeto da ação inicia-se em dezembro de 2.011 e se estende às 

prestações que se vencerem no curso da ação, conforme Súmula n.º 309 

do S.T.J. (fls. 16).Por conta do inadimplemento do débito decretou-se a 

prisão civil do Executado (fls. 39/39 – verso).De acordo com os cálculos 

realizados pela Contadoria Judicial às fls. 49/53, com a inclusão de verba 

honorária, perfaz o valor de R$ 13.372,49 (treze mil trezentos e setenta e 

dois reais e quarenta e nove centavos) até o mês de março de 2.015. 

Entretanto, adoto do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que 

diz respeito a impossibilidade de incluir no mandado de prisão verba 

estranha à verba alimentar. Vejamos:RECURSO DE HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE 

PROVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Pelo habeas 

corpus, a apreciação limita-se à legalidade da decretação da prisão, não 

se mostrando via hábil para análise de questão fática, dependente de 

dilação probatória, como a verificação sobre incapacidade financeira do 

alimentante e necessidade do exequente. II – Na execução de que trata o 

artigo 733 do Código de Processo Civil não se inclui parcelas outras que 

não as decorrentes da obrigação alimentar imposta judicialmente, não 

sendo a ameaça de prisão civil apropriada para compelir o devedor 

também ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes. Recurso 

parcialmente provido. (STJ , Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de 

Julgamento: 14/12/2004, T3 - TERCEIRA TURMA)"HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONSTANTE NO MANDADO 

PRISIONAL A DESCONSIDERAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO 

QUE REVISOU O VALOR DA PRESTAÇÃO. 1. Não se presta o presente 

writ à análise de questões que dependam de dilação probatória, 

incluindo-se aí a verificação da capacidade financeira do alimentante. 2. 

Inadmissível que se incluam, sob o procedimento pelo qual há a ameaça de 

constrição à liberdade do devedor de alimentos, disciplinado no art. 733 do 

CPC, verbas estranhas à pensão alimentícia objeto de cobrança, como as 

custas processuais e os honorários de advogado, crédito para o qual o 

sistema legal prevê instrumentos próprios de realização que não o violento 

expediente da prisão civil por dívida. 3. "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" - Enunciado n. 309/STJ. 4. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA." (HC 224.769/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2012, DJe de 

17/2/2012). (grifos nossos)Por consequência, determino que em eventuais 

atualizações a Contadoria Judicial apenas leve em consideração os 

valores referentes à verba alimentar.Intime-se pessoalmente a 

representante legal do Autor, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1276145 Nr: 462-21.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSDM, CLAUDINÉIA DE SOUZA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIL JOSÉ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINÉIA DE SOUZA DE MORAIS, 

Cpf: 04177809152, Rg: 2294109-6, Filiação: Isabel Tonesio de Souza e 

João Batista de Morais, data de nascimento: 12/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), aux. de serviços gerais, Telefone 

66 8421 4331. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Investigação de Paternidade cumulada com 

pedido de alimentos interposta por Claudinéia de Souza Morais em face de 

Atail José de Moraes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1276145Intime-se pessoalmente 

a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066490 Nr: 53879-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALBUQUERQUE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI ALBUQUERQUE DOS SANTOS, DAMARES 

LILEI ALVES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KESLY DE 

ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - OAB:16.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS ALBUQUERQUE MENEZES, Cpf: 

34649131120, Rg: 394491, Filiação: Salomão Cruz de Menezes e Neida 
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Albuquerque de Menezes, data de nascimento: 11/02/1963, brasileiro(a), 

natural de Manaus-AM, casado(a), servidor público. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de 

Antecipação de Tutela em face de Eli Albuquerque dos Santos e Damares 

Lilei Alves Menezes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente o Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 240944 Nr: 9594-25.2006.811.0041

 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: OSCARINO BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO BATISTA DE QUEIROZ, ANA 

MARIA DE QUEIROZ, BENEDITA QUEIROZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ZAITUM CARDOSO 

- OAB:12.332 / MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1091642 Nr: 6865-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIL MORAES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 11367-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, Pedro de Almeida Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, MIRELE LINS DA SILVA - OAB:7475/MT, RÚBIA DE 

SOUSA VIEGAS - OAB:5.255

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 952654 Nr: 1290-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do requerente para em 5 dias 

manifestar sobre o laudo juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 732921 Nr: 29138-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE RIBEIRO COELHO DA CRUZ, ANTONIO LUIS 

RIBEIRO COELHO., LAYLA TENUTA RIBEIRO COELHO, KELLEN TENUTA 

RIBEIRO COELHO, LENICE COELHO GARCIA, MARCO AURÉLIO RIBEIRO 

COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AFFI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ CARLOS DA CRUZ - OAB:622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para recolher 

as diligências para o cumprimento do Mandado de Vistoria Judicial, ou 

podendo ser retirado nesta secretaria para cumprimento, e apresentar a 

diligência cumprida nos autos no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 373310 Nr: 9756-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBPS, GBPS, GBPS, NGBP, FHMS, GT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, KARLA 

PALOMA BUSATO - OAB:11775/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o adovogado MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT, foi intimado via celular nessa data para devolver os 

autos, ante o decurso de prazo. O mesmo nos assegurou que em 

27/8/2018 estará devolvendo os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 847093 Nr: 50641-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RACHEL MAYOLINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO DA SILVA 

- OAB:1332-E/MT, LUIZ FERNANDES DE SOUZA - OAB:20.678/O, PAULO 

MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - OAB:20921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 847093

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) partilha de bens em relação ao veículo descrito às 

fls. 09, item “c”.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2.018, às 15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Expeça-se ofício ao Banco ITAUXCARD S.A., conforme requerido às fls. 

09, item “d”.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 819263 Nr: 25542-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKDS, BSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:13.127/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para o patrono da parte exequente para, em 05(dias) se 

manifestar da decisão de fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1137360 Nr: 26278-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1137360

Denota-se dos termos da audiência realizada na data de 14.09.2017 (fls. 

51/52) e da contestação interposta às fls. 53/54 - verso que não há 

controvérsia em relação ao período em que as partes viveram em união 

estável.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado referente a União Estável; e, em consequência, 

com fulcro nos artigos 1.723, do Código Civil 226, § 3°, da Constituição 

Federal, DECLARO a EXISTÊNCIA da União Estável entre ROSÂNGELAA 

FERREIRA DOS SANTOS e GERALDO CAVALCANTE DOS REIS com início 

na data de 26.12.1999, cuja dissolução se deu em 29.06.2014, e 

extinguindo a presente com resolução do mérito.

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares a serem apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 

do CPC, fixo como ponto controvertido: i) a partilha de bens. (imóvel 

descrito na inicial, fls. 05, item “1”).

 Proceda-se com a avaliação do imóvel indicado no parágrafo anterior, 

conforme determinado em audiência. (fls. 51).

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

16:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039449 Nr: 41385-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:OAB/MT 11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292, 

Marcelo Felicio Garcia - OAB:OAB/MT 7297

 Vistos, etc.

Autos n.º 1039449

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) guarda e visitas à infante Anne Sophia Machado 

Salgado. (fls. 24).

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2.018, às 14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1000351 Nr: 23629-72.2015.811.0041

 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: FSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB:18.631/MT, SELMA PAES - OAB:MT/ 16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n. º 1000351

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 25/10/2.018 às 17h00m.

Cite-se o requerido, por edital, e intimem-se as partes para comparecerem 

a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar no edital que a audiência ora designada poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a 

requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 
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audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela Autora (art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, no edital de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Não comparecendo o requerido em audiência desde já determino a 

nomeação da Defensoria Pública para defender os interesses do Senhor 

Ahmad Dib Chebli.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 826380 Nr: 32316-09.2013.811.0041

 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: ECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, MURILO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:18904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HULDAYSE PINHEIRO 

HERMSDORF - OAB:AOB/RO 4617, VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - 

OAB:OAB/RO 3844, WILLIAM ALVES BORGES - OAB:OAB/RO 5074

 Vistos, etc.

Autos n.º 826380

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

pontos controvertidos: i) guarda compartilhada em relação ao filho menor: 

Diogo Sendeski dos Santos (fls. 23); ii) condenação em danos morais, em 

decorrência do abandono afetivo.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/11/2.018, às 14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Esclareço que em audiência o Senhor Lucas Sendeski dos Santos deve 

apresentar instrumento procuratório, diante da obtenção da maioridade 

civil, sob pena de extinção do feito (art. 76, § 1.º, I, do C.P.C.).

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 800346 Nr: 6766-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:OABMT, ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:OABMT9869

 Vistos, etc.

Autos n.º 800346

A fim de ouvir o irmão do Requerido a título de testemunha (fls. 219/219 – 

verso), cujo endereço está na petição de fls. 226, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Araputanga – MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1106432 Nr: 13139-54.2016.811.0041

 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: LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n. º 1106432

Proceda-se novo estudo psicossocial na residência da tia do menor (fls. 

77), no prazo de 20 (vinte) dias.

A fim de localizar o endereço da genitora do menor (fls. 04), realize-se 

pesquisa via INFOSEG.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1019080 Nr: 31418-25.2015.811.0041

 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: RAFCC, RJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Divórcio Litigioso

Autos n. º 1019080

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 26/10/2.018 às 14h30m.

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado a requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 
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requisitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1019080 Nr: 31418-25.2015.811.0041

 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: RAFCC, RJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Divórcio Litigioso

Autos n. º 1019080

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 26/10/2.018 às 14h30m.

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado a requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 797408 Nr: 3784-25.2013.811.0041

 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: JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDB, AVDB, RVB, EVDF, BSB, GMDS, PSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:OAB/MT 7931

 Vistos, etc.

Autos n.º 797408

A Requerida Pedrosa Souza de Oliveira alega a existência de preliminar de 

litispendência (fls. 63, item “3”), pois o imóvel indicado na petição inicial 

sempre foi da Senhora Jusciléia Lucia de Barros, filha do falecido 

Salvador Paes de Barros, conforme processo de reintegração que tramite 

perante o Juizado Especial Cível, N.º 0059725 – 80.2013.811.0001.

A litispendência é caracterizada pela reprodução de uma ação ajuizada 

anteriormente com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. (art. 337, 

§§ 2.º e 3.º do C.P.C.).

A ausência de documentação em relação a litispendência por si só afasta 

o mencionado instituto. Isso porque, além da requerida juntar apenas 

contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial (fls. 66), àquele 

que alega deve trazer prova para sustentar suas assertivas: documentos 

referentes ao Processo N.º 0059725 – 80.2013.811.0001, bem como 

eventuais documentos capazes de realmente provar a teses defendidas 

em Juízo.

Assim sendo, rejeito a preliminar de litispendência.

Diante da Sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União 

Estável, Código 811300, que tramitou perante a 1.ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital – MT (fls. 114/115), proceda com a 

inclusão da Senhora Pedrosa Souza de Oliveira no polo passivo da ação 

(capa dos autos), conforme o disposto às fls. 112, item “ii”.

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares a serem apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: a existência de união estável 

pelo período de 01 (um) ano (2.010 a 2.011) (fls. 06, primeiro parágrafo); 

ii) a partilha de bens (imóvel descrito na inicial).

 Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

15:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação.

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. (art. 385, § 1.º do 

C.P.C.).

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 975743 Nr: 11988-87.2015.811.0041

 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: AVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12.068, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n. º 975743

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 25/10/2.018 às 16h00m.

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado a requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Por fim, esclareço que não comparecendo o requerido em audiência desde 

já determino a nomeação da Defensoria Pública para defender os 

interesses do Senhor Ahmad Dib Chebli.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 764915 Nr: 17581-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMFRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5.933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Código: 764915MARIA MARTA RESENDE DA CRUZ, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com a presente 

ABERTURA DE INVENTÁRIO dos bens deixados por LUIZ ROBERTO 

RESENDE DA CRUZ, falecido em 25/07/2011 (fl.08). Primeiras declarações 

fls. 27/29. Últimas declarações com partilha amigável de bens, fls. 

49/50.Carreou aos autos as certidões negativas da “de cujus” perante a 

Fazenda de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.§ 1o O 

disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único.§ 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura RJTJSP, 47:31 E 

65:236).Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente 

feito.Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no art.659 do CPC, converto o presente inventário para o rito 

de arrolamento e HOMOLOGO POR SENTENÇA a partilha de bens de fls. 

49/50, referente aos bens deixados pelo falecimento de LUIZ ROBERTO 

RESENDE DA CRUZ, falecido em 25/07/2011 (fl.08), para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvando-se possíveis direitos de 

terceiros prejudicados.Após, juntado a certidão acerca da existência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, expeça-se formal de partilha. 

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.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.: 1122310 Nr: 19776-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFP, HDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo ainda que o direito de visitas não e dos genitores, mas dos 

menores, de estar com o pai e mãe, bem como ter contato com a família de 

cada um.Relativo às festividades de finais de ano, deverá a menor 

permanecer na companhia dos genitores de forma alternada, sendo o 

primeiro ano do genitor, e após, genitora, sucessivamente, a fim de não 

impor qualquer privação à menor.Desta forma, atento ao binômio 

necessidade/possibilidade, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL 

por sentença (art. 487, I do CPC), para fixar os alimentos no importe de 

50% do salário mínimo, hoje equivalente à R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais) devidos pelo genitor ADRIANO JOAQUIM PEREIRA, a 

filha MARIA EDUARDA FARIAS PEREIRA, que deveram ser depositados na 

Conta Corrente nº 0022254-2, Agência nº 2635-2 do Banco do Bradesco, 

até o dia 10 de cada mês, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.A guarda da menor será exercida pela genitora, sendo reservado 

ao pai o direito de visitas. Fixo o direito de visitas ao genitor em finais de 

semanas alternados, buscando a menor as 09h00min do sábado na 

residência da genitora, devendo devolvê-la ás 18h00min do 

domingo.Relativo às festividades de finais de ano, deverá a menor 

permanecer na companhia dos genitores de forma alternada, sendo o 

primeiro ano do genitor, e após, genitora, sucessivamente, a fim de não 

impor qualquer privação à menor.As férias a menor passará a primeira 

metade com o genitor e a segunda metade com a genitora, invertendo – se 

o ano seguinte. Confirmo a liminar de fl.38.Os alimentos definitivos deverão 

retroagir a data da citação.Isento de custas às partes ante o benefício da 

justiça gratuita ao autor, que estendo ao requerido. Com relação aos 

honorários advocatícios, cada um arcará com o as respectivas verbas 

dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do 

CPC.Cientifique-se o Ministério Público.Transitado em julgado arquive-se, 

procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CumpraCuiabá, 24 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 814500 Nr: 20963-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDA, AKDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Autos n.º 814500

Inicialmente, proceda-se com as alterações determinadas às fls. 135, 

terceiro parágrafo.

 Considerando o teor do Ofício n.º 015 (fls. 165), nomeio o Núcleo de 

Prática Jurídica da UFMT, como curador especial, para defender os 

interesses do Requerido. (fls. 135, parágrafo quinto).

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 09/10/2018 às 17h45m.

Cite-se o requerido (fls. 174), por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, o requerido poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.
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Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220758 Nr: 29037-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, MMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:OAB/MT 

6079, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, LOIDE SANTANA 

PESSOA - OAB:15187, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n. º 220758

Intimem-se as partes, para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto as informações juntadas aos autos pelos Bancos do Brasil e 

Bradesco (fls. 666/674 e 679/783).

 Antes de se decidir quanto a alienação dos semoventes, determino que a 

parte Requerente da alienação da res esclareça quanto ao seu pedido, 

uma vez que no documento do INDEA juntado aos autos (fls. 488 e 631) 

consta o requerido como proprietário inscrito junto àquela autarquia a data 

de 06.11.2012 e a data de separação do casal, conforme decisão de fls. 

484 é 19.08.2005.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 955488 Nr: 2833-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHMDC, RADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento Epifanio da Silva Filho 

- OAB:OAB/MT 9.461

 Vistos, etc.

Autos n.º 955488

Diante do acordo realizado pelas partes (fls. 58/61), revogo a decisão que 

decretou a prisão civil do Executado (fls. 51/52 – verso), e determino seja 

expedido ofício ao Comando Geral da Polícia Militar (fls. 57) e a Polinter. 

(fls. 56).

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1274274 Nr: 29139-95.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHLDS, CBLDS, SDCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O

 Vistos, etc.

Autos n.º 1274274

Inicialmente, indefiro o pedido de processamento e julgamento em relação 

à guarda e visitas dos alimentandos, pois estes devem ser realizados por 

meio de ação autônoma, principalmente por ser a ação de 

alimentos/revisional/exoneração de rito especial. (Lei n.º 5.478/68).

Aplicando-se nas ações de revisões o disposto na lei de alimentos (LA, 

art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 25/10/2018, às 17:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intimem-se os Autores, por meio de seu representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 376965 Nr: 12848-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDF, CLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 376965

Trata-se de COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

interposta por THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS e MARIA CECILIA DE 

FREITAS, a fim de que seja homologado o acordo realizado entre as 

partes.

 É o relatório. Decido.

Cuida-se de COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

interposta por THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS e MARIA CECILIA DE 

FREITAS.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado, às fls.57/58; e extinguindo a presente com 

resolução do mérito.

Oficie – se ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/ Folha de 

Pagamento da Procuradoria Geral das Justiça do Estado de Mato Grosso 

para que suspenda os descontos de valores monetários na folha de 

pagamento do alimentante atualmente transferidos em favor da genitora da 

alimentada, devendo o referido órgão descontar em folha de pagamento 

do alimentante o valor acordado de 3 (três) salários mínimos (fls. 57/58), 

repassando diretamente para Maria Cecilia de Freitas, depositando o valor 

na Agência n. 4696-5, Conta Poupança n. 5883-1, Banco do Brasil.

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio.

Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 453035 Nr: 24997-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDF, CLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota da representante do Ministério Público, retorne os autos ao 

arquivo, com nossas homenagens

Às providências necessárias.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 341768 Nr: 12030-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLAA, ZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDA

 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: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Vistos, etc.

Código nº 341768.

Diante das informações nos autos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo d 10 (dez) dias..

 Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1120437 Nr: 18975-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDES DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1120437.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por IRANILDES DIAS DA 

SILVA, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância de valores depositados na Justiça do Trabalho de Cuiabá, 

diante do óbito da sua filha LORRAYNE DIAS AGUIAR ocorrido no dia 18de 

dezembro de 2016.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante da empresa LOJAS 

AMERICANAS às fls. 23, sendo informado que os valores devidos a de 

cujus em relação às verbas trabalhista foram depositados em Juízo na 

ação de consignação em pagamento através do nº 

000087-02.2016.5.23.005, que tramitou na 5ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá-MT (conforme copia às fls. 31/33).

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a requerente senhora 

IRANILDES DIAS DA SILVA, é genitora da senhora LORRAYNE DIAS 

AGUIAR, conforme certidão de óbito de fls. 13, bem como a guia de 

sepultamento do genitor às fls. 10.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor do Requerente IRANILDES DIAS DA SILVA, para que a autora possa 

representar o espólio de LORRAYNE DIAS AGUIAR referente às verbas 

rescisórias na ação de consignação em pagamento através do nº 

000087-02.2016.5.23.005, que tramitou na 5ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá-MT .

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 406115 Nr: 37879-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDF, CLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota da representante do Ministério Público, retorne os autos ao 

arquivo, com nossas homenagens

Às providências necessárias.

Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1302411 Nr: 9065-83.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, UNIVAG - OAB:000/D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Considerando a 

renuncia (fls. 127), por parte do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG), 

em decorrência da remessa dos presentes autos, para a comarca de 

Cuiabá, conforme decisão proferida às folhas 100 (cem) pelo Juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande; 

bem como que nesta oportunidade não houve possibilidade de acordo 

entre as partes em relação aos alimentos, guardas e visitas, e, por fim, 

tendo o requerente mencionado quanto a impossibilidade de contratar um 

Advogado para defender seus interesses, resta prejudicado o presente 

ato.Redesigno a presente audiência para a data de 24/10/2018, às 

17h00min.Saem às partes e o Advogado da parte requerida devidamente 

intimados.Fico a orientado o autor a procurar a Defensoria Pública de 

Cuiabá para representa-lo em juízo.Ciente o Ministério 

Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 916374 Nr: 41030-21.2014.811.0041

 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: AEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAHA, AHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 Vistos, etc.

Código nº 916374.

Arquive-se, procedendo-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009149-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLENA MADELEINE BARBOSA (REQUERENTE)

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES (ADVOGADO(A))

DIONISIO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009149-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DIONISIO BEZERRA DA 

SILVA, MICHELLENA MADELEINE BARBOSA Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração apresentado por DIONISIO BEZERRA DA SILVA 

e MICHELLENA MADELEINE BARBOSA afirmando que houve omissão na 

parte final da sentença, visto que não homologou o acordo. É o sucinto. 

Inicialmente, o embargo de declaração está disciplinado no art.1022 do 

CPC, que em suma, visa o esclarecimento de omissão, contradição ou 

obscuridade. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Ocorre que neste caso, 

realmente houve omissão na sentença com relação a homologação do 

acordo, deste modo, corrijo o dispositivo da sentença de Id 11704947, 

para constar: “Pelo exposto e o que mais dos autos consta HOMOLOGO 

(art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Id 5617261 e DECRETO o 

divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com 

resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, 

inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77. Expeça – se necessário à 

averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 

5618074, após o transito em julgado”. Ante ao exposto, ACOLHO os 

embargos de declaração, para corrigir a omissão acima descrita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025465-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

M. J. N. M. (ADVOGADO(A))

L. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025465-58.2018.8.11.0041 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 14703947, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 14:00 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, 24 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

NILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GECY DA SILVA (REQUERIDO)

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 1038418-88.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14911776, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 374353 Nr: 10842-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF, DFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 175, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1265354 Nr: 26148-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:

 Processo nº 26148-49.2017 (Cód. 1265354)

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia, relativo à 

obrigação de prestar alimentos, proposta por D.B.S., representado por sua 

genitora Camila Brandão dos Santos, em face de Helciotino de Arruda, 

todos qualificados nos autos.

 Analisando os autos, verifico às fls. 35/37, que as partes firmaram 

acordo, visando à quitação do débito exequendo.

Concitado a manifestar-se o parquet anuiu com a homologação do acordo 

firmado, fl.43.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pelo executado, observando o disposto na decisão de 

fl. 20-v no que atine aos honorários.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, o 

exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 1171343 Nr: 40709-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSB, DADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 Processo nº 40709-15.201. (Cód. 1171343)

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia, proposta 

por L.F.S.B., representada por sua genitora Daniele A. da Silva Souza, em 

face de Iolando Gregório Moraes Borges, todos qualificados nos autos.

 Analisando os autos, verifico às fls. 85/86, que as partes firmaram 

acordo, visando à quitação do débito exequendo.

Concitado a manifestar-se o parquet anuiu com a homologação do acordo 

firmado, fl.91.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pelo executado, observando o disposto na decisão de 

fl. 17 no que atine aos honorários.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, o 

exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1189392 Nr: 1206-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATSF, SDSAoT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6295, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 21, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1087714 Nr: 5062-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADF, JBADF, SABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5062-56.2016 (Cód. 1087714)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por A.B.A.F. e outra, 

representadas por sua genitora Suelem Araújo Botelho Alce, em face de 

Junior Neves de Figueiredo.

As partes entabularam acordo, visando o parcelamento do débito 

exequendo, bem como a suspensão do feito até a sua quitação, fls. 93/95.

Concitado a manifestar-se o parquet opinou favoravelmente à pretensão.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 94/95.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pelo executado, observando o disposto na decisão de 

fl. 19 no que atine aos honorários.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, as 

exequentes poderão requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

No mais, defiro a expedição de alvará para o levantamento dos valores 

depositados nos autos, conforme vindicado à fl. 93.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1173536 Nr: 41529-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAM, WHAM, NCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Processo n.º 41529-34.2016 (Cód. 1173536)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos Provisórios ajuizada por 

S.E.A.M. e W.H.A.M., representados por sua genitora Nagela Costa Alves, 

em face de Edson Mendes.

As partes entabularam acordo, visando o parcelamento do débito 

exequendo, bem como a suspensão do feito até a sua quitação, fls. 82/83.

Concitado a manifestar-se o parquet opinou favoravelmente à pretensão.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 82/83.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pelo executado, observando o disposto na decisão de 

fl. 17 no que atine aos honorários.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, as 

exequentes poderão requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 
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estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1224592 Nr: 13004-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDPXFB, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 13004-08.2017 (Cód. 1224592)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, atinente a débito alimentar, 

ajuizada por V.P.X.F.B., representada por sua genitora Luciane Ferreira da 

Silva, em face de Locimar da Silva Botelho.

As partes entabularam acordo, visando o parcelamento do débito 

exequendo, bem como a suspensão do feito até a sua quitação, fls. 89/90.

Concitado a manifestar-se o parquet opinou favoravelmente à pretensão.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 89/90.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pelo executado, observando o disposto na decisão de 

fl. 22 no que atine aos honorários, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade por ele vindicada nos autos que ora concedo.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, as 

exequentes poderão requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Por fim, revogo o decreto de prisão civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, efetue-se o levantamento do protesto e, em seguida 

arquivando-se o processo.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1046029 Nr: 44368-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDSDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Processo n.º 44368-66.2015 (Cód. 1046029)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por Iasmin D´Cassia Oliveira 

Queiroz em face de Benildo Bom Despacho Siqueira de Queiroz.

As partes entabularam acordo, visando o parcelamento do débito 

exequendo, bem como a suspensão do feito até a sua quitação, fls. 89/90.

Concitado a manifestar-se o parquet externou o seu desinteresse na 

demanda.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 89/90.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Custas, despesas e honorários pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedia à exequente, bem assim a que ora 

concedo ao executado, diante de requerimento expresso nos autos e 

preenchimento dos requisitos legais.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, a 

exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos.

 Por fim, efetue-se o levantamento da restrição RENAJUD, assim como do 

protesto levado a efeito, além das demais restrições constantes nos 

autos, inclusive nos cadastros de proteção ao crédito, conforme vindicado 

à fl. 88.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, e, em seguida arquivando-se o processo.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1057539 Nr: 49809-28.2015.811.0041

 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: HMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMC, SRDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISRIANO CÉSAR DA 

SILVA - OAB:14.688

 Processo n.º 49809-28.2015 (Cód. 1057539)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que se encontra encerrada a prestação 

jurisdicional desta primeira instância.

No mais, o acordo entabulado pelas partes, posteriormente a sentença 

judicial, encartado às fls.314/316, fora submetido ao crivo da magistrada 

titular da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões, conforme endereçamento 

constante no aludido instrumento transacional.

Em decorrência, determino o arquivamento dos autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1321687 Nr: 13689-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDF, EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13689-78.2018 – cód. 1321687
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VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fl. 39/39-v.

Recebo o processo no estado em que se encontra, e determino a 

intimação da exequente, no endereço declinado às fls. 34/35, a fim de que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da demanda.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1064430 Nr: 52923-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 52923-72.2015 – cód. 1064430

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fls. 40/40-v.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Compulsando os autos, verifico que na certidão de óbito acostada a peça 

de ingresso, fl. 28, o extinto deixou bens a partilhar, portanto, torna-se 

imperioso que sejam acostados aos autos documentos que demonstrem a 

inexistência de bens a inventariar, sob pena de extinção da ação, sem 

resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da 

presente.

Outrossim, vislumbro que o de cujus deixou mais herdeiros, os quais 

deverão figurar como interessados na presente demanda ou trazer aos 

autos termos de renúncia de herança lavrados por Escritura Pública ou 

Termo Judicial (art. 1.806 do CC), de maneira que querendo, faculto o 

comparecimento na Secretaria do Juízo para que sejam tomadas por 

termo.

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte interessada 

regularize a ação nos termos supra mencionados, sob pena de extinção 

da demanda.

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 366028 Nr: 4382-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA COSTA E SILVA, HERACLITO DA COSTA E 

SILVA, CÉLIA MARIA DA COSTA E SILVA PACHECO, JUCÉLIA DA COSTA 

E SILVA MOURA DA COSTA, GILBERTO DA COSTA E SILVA, HERALDO 

DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OCTÍLIO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CAMILA DANIELLA PACHECO - OAB:11022/MT, 

CASSIANE LIDIA PACHECO - OAB:11.023/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4382-18.2009 – cód. 366028

VISTOS, ETC.

Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 105, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1055078 Nr: 48804-68.2015.811.0041

 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: CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Processo nº 48804-68.2015 (Cód. 1055078)

VISTOS, ETC.

 Recebo a petição de fls. 145/149 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações de estilo, inclusive na 

autuação e distribuição.

Pois bem. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, de obrigação 

de fazer, que tem fundamento no art. 536 do CPC/2015.

A exequente pretende que o executado seja concitado a cumprir o item III 

da avença realizada pelas partes em audiência e homologada por 

sentença, fls. 68/68-v, no que tange à compra de um apartamento 

financiado no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser 

registrado em nome da filha das partes, onde o executado se 

comprometeu a arcar com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 

custear a entrada do imóvel e o pagamento integral de 12 (doze) parcelas 

iniciais do financiamento, bem assim 50% (cinquenta pontos percentuais) 

do valor de cada parcela restante do financiamento.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer, arts. 536 e ss., do CPC/2015, o juiz buscará a efetivação da 

tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinando as medidas necessárias à satisfação do exequente.

 Desta feita, intime-se o executado para que cumpra a obrigação de fazer, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC/2015.

Cumpra-se e intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1059940 Nr: 51041-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 51041-75.2015 – cód. 1059940

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fl. 52.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Analisando os autos, ressai da certidão de óbito da extinta, fl. 10, que esta 

deixou bens a inventariar, situação que, se confirmada, inviabilizará o 

processamento do pedido de alvará judicial.

Outrossim, verifico que as renúncias apresentadas aos autos não estão 

em conformidade com o art. 1.806 do CC.

Desta feita, chamo o feito à ordem e concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte interessada demostre a inexistência de bens a 

inventariar, bem assim traga aos autos renúncias lavradas por Escritura 

Pública ou Termo Judicial, de forma que, querendo, desde já autorizo o 

comparecimento na Secretaria do Juízo para serem reduzidas a termo, 

sob pena de extinção da demanda.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 378973 Nr: 14721-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:13.372/MT

 Processo n.° 14721-36.2009 (Cód. 378973)

VISTOS, ETC.

Considerando o aporte da petição de fls.46/47, a qual informa o 

pagamento do débito exequendo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio importar na presunção de 

aquiescência à pretensão da executada.

Após, com decurso do alusivo prazo, volvam-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1129036 Nr: 22605-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDSM, ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22605-72.2016 (Cód.1129036)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta por Kemmily 

Lorennah da Silva representada por sua genitora Adriana da Silva Pinho 

em face do Emerson Philtpald Pereira Melo, ambos qualificados nos autos.

Compulsando o presente feito, verifico que após reiteradas tentativas de 

intimação pessoal, as quais restaram frustradas, fora procedida com sua 

intimação por edital, todavia, transcorreu in albis o prazo assinalado.

Concitado a manifestar-se o parquet vindicou pela extinção da demanda, 

nos termos do art.485, inciso III, do NCPC, fl.78.

Outrossim, dessume-se do comando da lei processual civil, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

 Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1079961 Nr: 1489-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILNR, ENJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Determino ao Sr. Alvará de Soltura em decorrência do pagamento 

da dívida alimentar, e o mesmo devidamente cumprido, proceda-se com o 

recolhimento do mandado de prisão eventualmente distribuído.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá/ MT, 23 de agosto 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 847224 Nr: 50751-31.2013.811.0041

 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: IDM, DADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, HYDEBALDO FERNANDO DUQUE 

FREIRE - OAB:17.718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA MACEDO DE CASTRO 

- OAB:12.645/MT, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 

15.783

 Processo nº 50751-31.2013 (Cód.847224)

VISTOS, ETC.

 Recebo a petição de fls. 145/149 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Pois bem. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, de obrigação 

de fazer, que tem fundamento no art. 536 do CPC/2015.

A exequente pretende que o executado seja concitado a cumprir o item III 

da avença realizada pelas partes em audiência e homologada por 

sentença, fls. 68/68-v, no que tange à compra de um apartamento 

financiado no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser 

registrado em nome da filha das partes, onde o executado se 

comprometeu a arcar com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 

custear a entrada do imóvel e o pagamento integral de 12 (doze) parcelas 

iniciais do financiamento, bem assim 50% (cinquenta pontos percentuais) 

do valor de cada parcela restante do financiamento.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer, arts. 536 e ss., do CPC, o juiz buscará a efetivação da tutela 

específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinando as medidas necessárias à satisfação do exequente.

 Desta feita, intime-se o executado para que cumpra a obrigação de fazer, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC/2015.

Cumpra-se e intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 836317 Nr: 41319-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MASCARENHAS BARBOSA, BBBN, NATALIE 

DUARTE, BDBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BISMARCK BENETTI BARBOSA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LEILA 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:5206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 664, §5.º, do CPC, JULGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados pelo falecimento de 

Bismarck Benetti Barbosa Júnior, o fazendo nos seguintes termos:a) 

HOMOLOGO o plano de partilha de fls. 195/196, apenas no tocante ao bem 

imóvel objeto de inventariança, atribuindo para cada herdeiro (Natalie 

Duarte, Barbara Duarte Benetti Barbosa e Bismarck Benetti Barbosa Neto) 

a quota de 33,33% do alusivo bem – o qual permanecerá em condomínio 

entre eles;b) A .Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 
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esta beneficiária da justiça gratuita.Adotadas tais providências, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 462590 Nr: 31116-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDES DE MELO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADILSON DE OLIVEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, GERCELENE 

FERNANDES PINTO - OAB:, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23.120/O, 

MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS 

RAPHAEL CAMARGO SILVA - OAB:23105/O, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - 

OAB:12445, RODRIGO FURLATTI - OAB:14361, SONIA REGINA DE LIMA 

VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 31116-69.2010 (Cód. 462590)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que fora apresentada a relação de imóveis a 

inventariar, cujas matrículas atualizadas estão encartadas às fls. 176/182, 

as certidões negativas de débitos fiscais da Fazenda Nacional e Municipal 

de Cuiabá às fls. 78 e 80, havendo débitos com o fisco Estadual (fl. 135).

Constato, ainda, que o herdeiro menor atingiu a maioridade civil no curso 

da demanda, constituindo o mesmo causídico dos demais herdeiros, razão 

pela qual determino que, para fins de eventual dispensa de avaliação 

judicial dos imóveis, e tendo em vista que os herdeiros são representados 

pelo mesmo causídico, além da discrepância existente entre os valores 

informados quando da apresentação das primeiras declarações com o o 

inventariante apresente a avaliação da Fazenda Pública Estadual efetuada 

sobre cada bem inventariado.

Determino, ainda, que colacione aos autos certidão negativa fiscal emitida 

pela PGE/GO e pelo Município de Goiânia/GO, já que parcela dos bens 

inventariados se situam no alusivo Estado.

No que atine a pretendida venda dos terrenos mencionados nos autos, 

constato que pertence ao inventariado apenas metade de cada um, já que 

adquiridos em conjunto com o Sr. Valdomiro Fransolin, de maneira que tal 

situação deverá ser observada quando da apresentação da avaliação.

Desta feita, intime-se o inventariante para que apresente plano de partilha 

amigável, constando o valor dos imóveis e o quinhão que caberá a cada 

herdeiro.

Havendo concordância de todos os herdeiros, entendo que o presente 

poderá se processar na forma de arrolamento sumário, nos termos do 

artigo 659 do CPC/2016, ao que deverão me volver conclusos, após o 

cumprimento de todas as determinações supra, para homologação.

Intimem-se, certifique-se e, após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1290536 Nr: 5082-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA CONCEIÇÃO ROSA, ISABEL 

CAMPOS ROSA, REGINA MATILDE CAMPOS ROSA, ROSANGELA 

EMILIANA MAURO CAMPOS ROSA, EDWALDSON MAURO CAMPOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO - 

OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 24, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 895346 Nr: 26742-68.2014.811.0041

 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: ELVIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO 

MARQUES NEIVA, SALONY GONÇALVES DE OLIVEIRA, NOEMIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, EDSON MARQUES NEIVA, WASTI 

GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA, SALIM GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA, JULIANE MORAES DE OLIVEIRA, 

PATRICIA MENDES DA SILVA, SIRANEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ESTEVÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

FABIO MENDES DE OLIVEIRA, RENATA DE FRANÇA OLIVEIRA, KELLEN 

CRISTINA ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:5026, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - OAB:MT 5.026, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - 

OAB:8109/MT, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:5471-B, JUCINIRA 

CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13.859/MT, LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 26742-68.2014 (Cód. 895346)

VISTOS, ETC.

Considerando que foram intimados os herdeiros para se manifestarem a 

respeito da avaliação judicial do imóvel, bem assim do interesse em 

adjudicar, inexistindo impugnação quanto ao primeiro e não havendo 

manifestação quanto ao segundo, visando a ultimação do feito, e diante da 

existência de pendências, tal como a quitação de débitos fiscais 

municipais, entendo por bem proceder com a venda judicial do imóvel.

Frise-se que a alienação de bens, a teor do art. 879 do CPC/2015, pode 

ocorrer por iniciativa particular ou através de leilão judicial eletrônico ou 

presencial, todavia, a intervenção judicial apenas deve ser efetuada em 

caráter residual, apenas quando inexistir interesse na adjudicação do bem 

ou alienação particular.

No caso, não havendo interesse em adjudicar e tampouco sendo pleiteada 

a venda particular, determino que remetam os autos ao Setor de Praças e 

Leilões para a venda judicial do imóvel inventariado, considerando o valor 

da avaliação realizada.

Efetuada a venda judicial, o depósito deverá ser realizada na Conta Única 

do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor adotar as providências para a 

vinculação dos valores a uma subconta do presente processo.

 Sem prejuízo, determino seja intimada a inventariante para encartar ao 

feito certidão fiscal negativa emitida pela PGE, bem assim comprovante de 

isenção ou de recolhimento do ITCMD, acompanhado da GIA, no prazo de 

30 dias.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 943782 Nr: 56735-59.2014.811.0041

 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: DANIELLE ATANASIO PACHECO, EDSON ANDRE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSEIAS PEREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:8302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 56735-59.2014 (Cód. 943782)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que fora realizada duas praças na tentativa 
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de venda judicial do único imóvel inventariado, as quais restarão 

infrutíferas, de maneira que determino a intimação da inventariante para 

que se manifeste a respeito.

Desde já, consigno que, havendo interesse o bem poderá ser levado 

novamente à hasta pública, mas a possibilidade de venda será maior se 

houver autorização, da inventariante e do herdeiro, de arremate em valor 

inferior ao avaliado, devendo, em caso de concordância, ser delimitado 

pelos interessados o valor mínimo para a venda.

 Concedo o prazo de 15 dias para manifestação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 806524 Nr: 13006-17.2013.811.0041

 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: BENEDITA GERÔNIMA MEIRA, JOSEFA RODRIGUES DE 

MEDEIROS, CASSEMIRO OLÍMPIO DE ARRUDA, ENEDINA MEIRA DE 

ARRUDA, CREUDETE MEIRA DE ARRUDA, VALDICEIA JOANA MEIRA 

MARTINS, CREIDE MARIA MEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE REINALDO JOSÉ MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EDSON DA 

SILVA CAMARGO - OAB:2.054, EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB 2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/MT, VICTOR 

RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13006-17.2013 (Cód. 806524)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 249 e, visando à ultimação do feito, reitere-se 

a intimação da inventariante, pessoalmente, para conferir prosseguimento 

à demanda, no prazo de 15 dias, cumprindo a decisão de fl. 245, 

notadamente prestando a informação do local em que o automóvel se 

encontra.

Assinalo que o decurso in albis do prazo consignado, sem providências, o 

que deverá ser certificado, implicará em sua remoção da inventariança, 

sem prejuízo de eventual extinção da demanda, sem resolução do mérito.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 882564 Nr: 18318-37.2014.811.0041

 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: ROSELI FERNANDES, DOUGLAS FERNANDES PAIVA, 

MAIK DANILLO FERNANDES PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 18318-37.2014-811.0041(cód.882564)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que às fls.100/101 foi postulado o 

levantamento de valores depositados na Conta Única do Poder Judiciário e 

vinculados aos presentes autos.

Todavia, entendo que a referida pretensão não merece acolhimento, tendo 

em vista que todo e qualquer valor/bem deixado pelo de cujus deverá ser 

incluído no rol de bens inventariados.

Ademais, verifico que até o presente momento a requerente não cumpriu 

integralmente a determinação de fl.31, embora tenha sido reiteradamente 

advertida a fazê-lo.

Desta feita, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o rol atualizado de bens e dívidas deixados pelo falecido, bem 

assim cumprir integralmente a determinação de fl.31, sob pena do retorno 

dos autos ao arquivo.

Por derradeiro, determino ao Sr. Gestor Judiciário que certifique nos autos 

a existência dos valores mencionados, bem assim a sua vinculação a este 

feito, caso ainda não tenha sido procedida a referida vinculação, 

expeça-se o necessário para tanto.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1298810 Nr: 8125-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, MARCIO 

SILVA DO NASCIMENTO, GILNEY SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 16, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011318-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 1011318-27.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Guarda] 

REQUERENTE: JEANE MACHADO BRASIL REQUERIDO: GESSICA 

MACHADO DA SILVA CITANDA: GESSICA MACHADO DA SILVA 

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da PARTE RÉ, para que tome 

conhecimento da presente ação e do prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar a mesma, que se não contestada, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial (art. 344 e 345 

do CPC), cuja cópia segue em anexo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

ação judicial de guarda combinada com alimentos, relativa à menor F.M.S.. 

Afirma a Autora que desde 2017 a menor está sob seus cuidados. Que a 

Requerida, sua irmã, não tem tempo suficiente para cuidar e educar a filha. 

Por fim, requer a concessão de guarda e deferimento de alimentos em 

favor a da menor. DECISÃO/DESPACHO: “Vistos e etc. Tendo em vista a 

manifestação da Autora, e ainda a ré não foi citada, acolho a emenda a 

exordial, para constar o pedido de guarda unilateral. Ainda, a autora 

requereu, em audiência, a guarda provisória da sua sobrinha Fernanda 

Machado da Silva, filha da ré, sob o argumento de que a criança, desde o 

mês de outubro de 2017, passou a estar sob os cuidados da autora, pois 

o Conselho Tutelar concedeu o Termo de Responsabilidade à Autora e 

com a concordância da ré, conforme consta no id. 12954215, motivo pelo 

qual, precisa regularizar a situação de fato, a fim de resolver questões 

atinentes a menor. Conforme documentos juntados pela autora, 

verifica-se, a priori, que a criança esta sob os cuidados da Tia, ora autora, 

portanto, visando regularizar uma situação de fato, além do que, não 

havendo perigo na irreversibilidade da medida, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, de natureza antecipada, concedendo, até a oitiva da ré, 

apesar dos termos do art. 1.585 do CC, a guarda da criança Fernanda 

Machado da Silva para a autora. Expeça-se alvará de guarda provisório 

em favor da Autora. Com relação ao pedido de citação por edital, realizei 

nesta data pesquisas nos Sistemas Conveniados ao TJMT (Receita 

Federal), sendo encontrado um endereço da ré, o qual já houve a certidão 

de intimação negativa, conforme id. 14684091, e não tendo a autora 

conhecimento do atual endereço, DEFIRO o pedido da autora, determino a 
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citação da ré, por edital, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados 

na inicial. Em não sendo contestada ação, desde já, nomeio curador 

especial a ré, citada por edital, na pessoa do(a) Douto(a) Coordenador(a) 

do Núcleo de Prática Jurídicas do ICEC, que deverá ter vistas dos autos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar de contestação." 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, Luiz Alberto Machado Júnior, 

Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010343-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETH VELOSO DE ALENCAR (AUTOR(A))

DAVID WENER FARINELLI SERILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024745-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILDES SCIASCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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 consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC. Sem honorários e 

custas. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. 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: 1008391-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOBERTO TEIXEIRA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

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: Vistos etc. Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de 

transação neste feito, revela-se por dispensável a realização de audiência 

de conciliação, razão pela qual passo ao saneamento do feito, com 

espeque no artigo 357, do CPC. Ausentes questões preliminares a serem 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar ponto 

controvertido, por entender desnecessário. Defiro a prova oral requerida 

pela autora (id. 7303282) e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/10/2018, às 14:30 horas. Intimem-se as partes para, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC[1]), ratificarem as 

testemunhas já indicadas ou arrolarem as testemunhas que serão ouvidas 

em juízo. Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC[2]. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004489-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

PRISCILA BEATRIZ GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de 

conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do 

CPC. Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Assim, considerando que para análise da controvérsia 

judicial, necessária realização de perícia médica na parte requerente, para 

aferição da alegada incapacidade laborativa nomeio como perito médico 

judicial o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado em seu 

consultório na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Ademais, 

DESIGNO para o dia 18.09.2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supramencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa periciada ou 

seu representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II[1]). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC[2]. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º[3]). Por fim, nos 

termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao 

INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o 

encargo. Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa 

reais[4]) os honorários periciais, que serão, desde já, antecipados pelo 

INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo 

judicial. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028674-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

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 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Conquanto, conjecturo que não é o caso do 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual pela 

requerente não demonstra a probabilidade do direito, especialmente, 

porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com 

efeito, sopesando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). 

Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. 

Outrossim, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. DESIGNO para o dia 18.09.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito supra 

mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Por fim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002900-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

VIVIANI DE SOUZA NOGUEIRA CAZONI DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003303-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento da motocicleta HONDA CG 150 

FAN ESI ANO/MODELO: 2013/2013 - PLACA: OBE 5394 - CHASSI: 

9C2KC1670DR467575- RENAVAN: 531411230, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026547-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

RAUL MELO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar à autoridade coatora, que se abstenha de cobrar 

ICMS no transporte de gado bovino entre os estabelecimentos rurais de 

titularidade da impetrante indicada nos autos. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024065-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZIDORO CORSO (AUTOR(A))

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 
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(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora proceda a análise/impulsionamento do 

processo administrativo – nº. 120843/2017, no prazo de 05 (dias), sob 

pena de responder por crime de desobediência. No mais, determino a 

citação da parte demandada para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal consignado às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023958-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA FERREIRA CAFE (AUTOR(A))

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: Ante ao exposto, 

determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 

do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se mediante as 

cautelas de estilo. 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: 1023978-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELY MARTINS ARRUDA (AUTOR(A))

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: Ante ao exposto, 

determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 

do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se mediante as 

cautelas de estilo. 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: 1011977-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA HELENA FURTADO DE ABREU (AUTOR(A))

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO 

(ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por LETICIA HELENA FURTADO DE 

ABREU, contra Sentença proferida no id. 5045398, sob o argumento de 

que a referida esta eivada de contradição. Desnecessária a manifestação 

da parte contrária. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. 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: 1030796-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. A parte autora 

opôs embargos de declaração sob o id.13846046 contra a decisão de 

id.13700235, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado comando 

judicial. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se 

revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via 

do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034349-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

ROSIMAR ALVES PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Intime-se o Impetrado para apresentar suas informações, no prazo 

legal. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002009-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PINTO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Intime-se o Impetrado para apresentar suas informações, no prazo 

legal. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014158-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CECILIA DE TOLEDO BARROS (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Processo em 

fase de liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as 

partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres 

ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, 

eventualmente, solicitados pela parte exequente. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização 

dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767199 Nr: 20007-87.2012.811.0041

 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: CELSO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESMERALDO CORREA 

EVARISTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JULIO 

CESAR DE AVILA - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SUELI SOLANGE 

CAPITULA - OAB: PROC. ESTADO

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESMERALDO CORREA EVARISTOS, Cpf: 

20135238153, Rg: 437.205, 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: Ação Declaratória de Alienação de Veículo c/c 

Obrigação de Fazer - O Requerente era proprietario de uma motocicleta a 

gasolina, marca YAMAHA, modelo DT 180 N, de Cor Vermelha, Placas AU 

488, oVeículo em tela foi objeto de transação entre o requerente e 

ESMERALDO CORREIA AVARISTO,RG .437.205-MS e CPF 

201.352.381-53, Também seja o adquirente reconhecido responsável pela 

divida de IPVA, Licenciamento,Seguros desde a data da negociação até 

presente data perante o Estado de Matogrosso

Despacho/Decisão: Autos n.º 767199 - Procedimento ordinárioVistos 

etc.Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a citação do 

requerido Esmeraldo Correa Evaristo por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC.Transcorrido in albis 

o prazo do edital, desde já, termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio 

como curador especial do requerido o NPJ/UFMT - Núcleo de Praticas 

Jurídicas da UFMT, que deverá ser intimado desta nomeação, bem como, 

para manifestar-se em tal condição, no prazo legal.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 345093 Nr: 15734-07.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 345093 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Dada a relevância das informações a serem prestadas, oportunizo 

novamente a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do despacho de fl. 195.

 Transcorrido o interregno epigrafado, imediatamente conclusos.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 900814 Nr: 30465-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para que a autoridade coatora 

renove o ato de convocação da impetrante, devolvendo o prazo para os 

procedimentos necessários à posse no cargo público de Técnico da Área 

Instrumental do Governo, no perfil de Contador, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC, confirmando a liminar outrora deferida.As partes são isentas do 

pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da 

lei.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá – MT, 23 de agosto de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806543 Nr: 13025-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE SOUZA MACEDO NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI 

do CPC.Sem custas e honorários sucumbenciais, em homenagem ao 

princípio da causalidade.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá – MT, 23 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776678 Nr: 30007-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ, COORDENADOR DE PESSOAL (SMGe)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá – 

MT, 23 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824147 Nr: 30224-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHL ELETRO HIDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICIT. DA 

SECR. DE EST. DE TRANP. E PAV. URBANA SETPU, SECRETARIA DA 

SECRET. EXEC. DO NUCLEO DE TRANSITO, TRANSPORTE E CIDADES DO 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER MENDONÇA DE ABREU - 

OAB:1087/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fundamento 

no art. 485, VIII do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá – MT, 23 de agosto de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043143 Nr: 43058-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MIRANDA CHAMBERLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 998920 Nr: 23017-37.2015.811.0041

 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: MARIZETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEONARDO DE OLIVEIRA, IVETE RIBEIRO 

ALVES, BULHÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DE N. S. DO LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Randall Klai Cavalcanti Leite - 

OAB:14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Autos n.º 998920 – Procedimento ordinário.

 Vistos, etc.

Cite-se a Fazenda Pública Estadual, nos moldes do art. 183, §1º do CPC, 

consignando as advertências legais.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 779749 Nr: 33235-32.2012.811.0041

 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: FRANCISCO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Tendo em vista a juntada do Laudo Pericial, intimo a parte requerente para 

requerer o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287654 Nr: 8801-52.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR DE SÁ, C. M. S., PAULO CÉSAR DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIL MARQUES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO - POLÍCIA MILITAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNIL MARQUES DE SOUZA, 

brasileiro(a), casado(a), motorista. 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: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS,No dia 19 

de outubro de 2005, a Srta. Karla Moraes de Sá sobrinha do 1º autor é 

irmã do 2º autor,foi vitima de atropelamento que ocorreu na Avenida 

Correia da Costa, após 3 dias em coma veio a obito.Conforme disposto no 

boletim de ocorrência foi identificado como veículo causado do acidente 

Veículo Marca GM Omega CD ANO 2001,Placa KAB3373 - de propriedade 

do Tribunal de Justiça do Estado de Matogrosso, no momento do acidente 

era conduzido pelo Sr. MUNIL MARQUES DE SOUZA, funcionário Publico 

estadual.

Despacho/Decisão: Autos n.º 287654 - Procedimento ordinárioVistos 

etc.Defiro o requerimento de fl. 116 e, para tanto, determino a citação do 

requerido Munil Marques de Souza por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC.Transcorrido in albis 

o prazo do edital, desde já, termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio 

como curador especial do requerido a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como, para manifestar-se em tal condição, 

no prazo legal.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

15 de maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054691 Nr: 48617-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861742 Nr: 3105-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON NEVES DE OLIVEIRA, ADENIR RIBEIRO 

CORREA, ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA, ALEXANDRE PERON DA 

LUZ, ADMIR NEVES AYARDES, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, EDSON 

LUIS DE ALMEIDA, ELIACIR PEDROSA DA SILVA, DIRCE SAYURI OTAKE 

GUOLLO, CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS, ISMAEL SEBASTIÃO 

CORREA, JANAINA PAULI, ELISANDRA APARECIDA DA SILVA, FABIO 

JOSE DA SILVA, LENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA REGINA 

CAMPOS DA ROSA, MARCIA MONICA FERNANDES, MARCIO ALVES 

VAILLANT, RODRIGO CESAR PULCHERIO, ROSANGELA ALVES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024959 Nr: 34286-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH BARROS MENDES, FRANCISCA NAVANTINO 

PINTO DE ANGELO, LUZIA DA SILVA OLIVEIRA, ROSIMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 231089 Nr: 564-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHÃES ROSA - 

OAB:PROC. GERAL, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 564-63.2006.811.0041

 ESPÉCIE: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: THÉA RODIN COSMÉSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CITANDO(A, S): THÉA RODIN COSMETICOS INDUSTRIAS E COMERCIO 

LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/1/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: INTEPELAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO 

CONTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE 

REVERSÃO DE UMA DE UMA AREA DO DISTRITO INTEGRADO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CUIABÁ.

DESPACHO: Vistos Interpele-se e notifique-se como requerido. Decorrido 

o prazo legal. Devolva-se ao requerente, independentemente de translado 

(art. 872 do CPC) Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2006. JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA JUIZ DE DIREITO, Eu Erli Gonçalves, digitei.

 Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

 Iridê Simone Misael Silva

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787101 Nr: 41019-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONZAGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC., PROCURADORIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido, sem manifestação. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a para autora, para 

requerer o que entender direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 777770 Nr: 31139-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COZER LAMINADORA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 346148 Nr: 16379-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCELINO DE ARRUDA, DAVID RUELIS, 

LUIZ ARTHUR DE SOUZA, WLADIMIR DA MOTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1063041 Nr: 52369-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE SOUZA PINHEIRO, GONÇALINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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. 109/111, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 138/144. 

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.: 839186 Nr: 43716-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTES DO ESPÍRITO SANTO, ALZIRA BEATRIZ DE 

MATTOS BAPTISTA, CLARICE DE ALMEIDA SIQUEIRA, CANDIDA DE 

OLIVEIRA FRANÇA CAMPOS, CELESTE MARIA PAROPATO MACHADO, 

DIRCE RIBEIRO DUARTE, LEONIL SANTIAGO DE AMORIM, EUDES RIBEIRO 

DA CRUZ, MARIA JOSE SOARES GOTTSFRITZ, ELZA BENEDITA DA 

SILVA SANTOS, GERTRUDES SANTANA JESUS, MARILIA QUEIROZ 

LATORRACA, IVA FRANCISCA DA CRUZ, ELISABETH RIBEIRO 

CAMARÃO, MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ, 

SEBASTIANA MARIA DE MIRANDA, MARIA DUARTE CORRÊA, MARIA 

DULCINEA DA SILVA SAMPAIO, UZERLEY GONÇALVES DE AMORIM

 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, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 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. 222/227, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 263/274. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 433488 Nr: 12906-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LOURENÇO DE SOUZA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Fazer 

(CPC, art. 536).

Consta do título judicial o reconhecimento do direito da Exequente à 

conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria 

por Invalidez Permanente, condenando o Executado à proceder a 

conversão deste benefício.

Considerando que no Cumprimento da Sentença, além das regras do Título 

II do Livro I da Parte Especial, deve ser observado, no que couber e 

conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial 

(Do Processo de Execução) – CPC, art. 513, caput – aplicar-se-á as 

regras supletivas dos arts. 814 a 821 do CPC.

O Executado será intimado para satisfazer no prazo de 15 ( quinze) dias, 

se outro não estiver determinado no título executivo.

Para efetivação da tutela específica (ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente), DETERMINO ao Executado que proceda a 

conversão do benefício da Exequente, nos termos da sentença transitada 

em julgado (CPC, art. 536), sob pena de incidir nas sanções de litigância 

de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (§3.°).

Se não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao Exequente, 

nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa do 

executado ou perda e danos, hipótese em que se converterá em 

indenização.

Realizada a prestação, sem nova conclusão, digam as partes no prazo de 

10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a 

obrigação (CPC, art. 818).
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No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o 

Executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 

536, §4.°, c/c 525 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 438604 Nr: 15936-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA, MARIA LUIZA 

EUDOCIAK FERNANDES, MARIA LUIZA FERREIRA TAVARES, MARIA 

LUIZA FONSECA, MARIA LUIZA GONÇALVES ORCATI, MARIA LUIZA 

NASCIMENTO TORQUATO CORRENTE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA LUIZA 

POLLO ZANATA, MARIA LUIZA SANTANA, MARIA LUIZA VIEIRA DE 

CARVALHO, MARIA LURDES PORTELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1137869 Nr: 26513-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a solicitação para realização de carga formulada pelo advogado, 

encaminho os autos para Secretaria observando o disposto no art. 7°, inc. 

XIII, da Lei 8.906/94.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047834 Nr: 45334-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA LOBO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (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.

Possuindo o autor idade superior a 60 anos, determino a prioridade na 

tramitação, nos termos da Lei n. 10.741/2003.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 748672 Nr: 837-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA BEIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por BERNARDINA 

BEIGER em desfavor do MT SAÚDE, na qual já foi realizada expedição de 

Requisição de Pequeno Valor em favor da Exequente.

Depreende dos autos que decorrido o prazo legal para o pagamento do 

RPV, com isso, os cálculos foram remetidos novamente ao Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP para apuração da mora, conforme 

preconiza o art. 5° e seguintes do Provimento n. 11/2017-CM.

Realizada tal providência, os autos retornam conclusos para proceder o 

sequestro dos valores atualizados, já incluídos os cálculos da mora, via 

BACEN-JUD, ante a ausência de pagamento pelo Requerido (art. 6° do 

supramencionado Provimento).

Ademais, o sequestro de valores nos casos de não pagamento de 

requisição de pequeno valor, dentro do prazo legal, também está previsto 

no art. 17, §2° da Lei n. 10.259/01.

Neste mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial n.1 do Tribunal Pleno 

do TST, é clara em dizer:

“Precatório. Crédito trabalhista. Pequeno valor. Emenda Constitucional n. 

37/02. Há dispensa da expedição de precatório, na forma do art. 100, §3°, 

da CF/88, quando a execução contra a Fazenda Pública não exceder os 

valores definidos, provisoriamente, pela Emenda Constitucional n. 37/02, 

como obrigações de pequeno valor, inexiste ilegalidade, sob esse prisma, 

na determinação de sequestro da quantia devida pelo ente público”.

Portanto, em conformidade com o art. 6° do Provimento n. 11/2017-CM, 

DETERMINO o sequestro no valor de R$ 4.143,06 (quatro mil cento e 

quarenta e três reais e seis centavos), conforme cálculos do DAP de fl. 

81, em favor de BERNARDINA BEIGER, CPF n. 309.590.120-87, numerário 

suficiente para o cumprimento da decisão e a satisfação da Requisição de 

Pequeno Valor expedida à fl. 75.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 905526 Nr: 33932-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL NASCIMENTO DE CARVALHO FILHO, D. A. 

A. F., MONIK EMANUELA DA CONCEIÇÃO FRAGA, WILMA CLEMENTINA 

DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por LOURIVAL 

NASCIMENTO E OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

para cumprimento de sentença transitada em julgado.

A Impugnação ao cumprimento de sentença aforada pelo Estado de Mato 

Grosso foi rejeitada e tidos como corretos os cálculos confeccionados 

pelos exequentes, conforme decisão de fls. 342/346.

Assim, não havendo posterior discussão sobre o valor sendo executado 

e, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados pelos exequentes às fls.229/269, relativos ao valor da 

condenação.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou oficio 

requisitório, conforme o caso, em favor dos exequentes, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls.229/269.
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Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 371655 Nr: 8239-72.2009.811.0041

 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: DEJA DE FIGUEIREDO LOPES, BERNADETH LUIZA DA 

SILVA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKLINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a decisão de fls. 303/304 determina a 

remessa dos cálculos ao DAP para devida atualização, referindo-se aos 

estes como de pequeno valor, entretanto, o crédito já extrapola o limite de 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) impostos pelo Município de 

Cuiabá para considerar como pequeno valor, portando, considerando que 

o Provimento n. 11/2017 só realiza a atualização conforme descrita para 

cálculos de requisição de pequeno valor, chamo o feito à ordem e torno 

sem efeito a decisão de fls. 303/304.

Feita esta observação, os cálculos deverão ser remetidos à Contadoria 

Judicial para a devida atualização, considerando que os cálculos de fls. 

293/295 são atualizados até 2015.

Defiro o destaque de 35% referente aos honorários contratuais (fls. 309 e 

315).

Com o retorno atualizado dos créditos, expeça-se a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor das 

Exequentes e o Patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos até quitação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1055642 Nr: 49026-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 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.: 1014505 Nr: 29525-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - 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. 120/122, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 230/236. 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.: 1094014 Nr: 7929-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA EROTILDES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 729600 Nr: 25614-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DE ALENCASTRO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722, WEBBER RIBEIRO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1037996 Nr: 40580-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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. 147/151 levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 222/227. 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.: 1027126 Nr: 35418-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA ORRIGO GARCIA DAL'MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 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.: 915254 Nr: 40370-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR MARIA DE GUSMÃO LINO DA SILVA, ERLY 

GONÇALVES DE CAMPOS, IRACY DIAS DE ARRUDA E SÁ, GERALDINO 

DA CONCEIÇÃO, EUTALIA AMARAL DA SILVA MENDES E ALMEIDA, 

FRANCISCO XAVIER NUNES PEREIRA, DURVALINO PEREIRA 

DAMASCENO, HILDA DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1017798 Nr: 30849-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FRANCO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

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. 90/92, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 140/150. 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.: 738884 Nr: 35482-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6.950/MT, VANDERLEI BIANCHINI - OAB:14453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 227 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949119 Nr: 59762-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JUNIOR HEITOR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 754205 Nr: 6172-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MARIA ANTUNES DE 

SOUZA - OAB:145020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 170 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 917490 Nr: 41735-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA CONCEIÇÃO AMORIM, INES PRADO DA 

SILVA, GONÇALINA BENTA DE PAES, CRISTINA CARVALHO, LUCIANA 

AUXILIADORA MIRANDA, BENEDITO FERREIRA GOMES, HELENICE DA 

SILVA SANTOS, GRASIELY GOMES FONSECA DE PAULA, JOSELINO 

RIBEIRO TAQUES

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.
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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. 111/115 levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 240/243. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1006539 Nr: 26170-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

OAB:PROCURADOR EST

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 913520 Nr: 39198-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSOITO GONÇALO OLIVEIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 855402 Nr: 57847-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA BENEDITA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO 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. 111/115 levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 240/243. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 994423 Nr: 20771-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA RABELO XAVIER, HARYSSA BARBOSA DA 

SILVA MACHADO LIN, JOAO CHAGAS MARTINS, LYRA KAMYLA 

TAQUES SIQUEIRA PADILHA, MAXUEL JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 392504 Nr: 28034-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA COSTA MOREIRA NUNES, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, OSVALDO DA COSTA NUNES, NEREU VALTER 

TEIXEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 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.: 905485 Nr: 33897-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENITA GOMES DOS SANTOS, LUCINETE DE 

OLIVEIRA MERRELES, LUCINETE DE OLIVEIRA MERRELES, ESPOLIO DE 

DANILO MERRELES, MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES, JOÃO 

FELIX DE OLIVEIRA, VALDEMIR FELIX DE OLIVEIRA, DARCY PIRES DE 

ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 811668 Nr: 18156-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMITOS ECOLÓGICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SILGAN WHITE 

CAP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE KAROLINE DORILEO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.153, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para parte autora 

impugnar a contestação. Sendo assim, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1010045 Nr: 27614-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MARCIA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 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.: 1097004 Nr: 9302-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, no prazo legal, requerer o que 

entenderem de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047586 Nr: 45218-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ARAUJO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA CAROLINA ARAUJO 

DE FRANÇA - OAB:OAB/MT 15.585

 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, referente aos honorários 

sucumbenciais (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.: 829195 Nr: 35010-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, FRANCISCO DA 

SILVA, IVANIO HELY LEVENTI, LINDOMAR FLORENTINO DO NASCIMENTO, 

MAX MÁRCIO GALVÃO DE VASCONCELOS

 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.

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.: 421913 Nr: 7113-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GOMES DE MOURA, ALVARO PINTO 

FONSECA, EDSON VICENTE LOPES, BENEDITO MOREIRA CASTILHO, 

LUCIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, JOANIR DA GLORIA DE MORAES, 

VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO, SANTO PISTORIO NETO, MÁRCIO 

AGNELO DE CARVALHO, NELSON MARCONDES DA SILVA, MARCIO 

TADEU CAMPOS CORREA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/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. 474/478, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 534/543. 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.: 855499 Nr: 57930-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, MARCIA 

CORRÊA MORAES, OLETE BENEDITO VENTURA, MARGARET ANDERSON 

DE OLIVEIRA, MARIA AMÉLIA DA SILVA, MARIA EUNICE DE SOUZA, 

WILMA PEREIRA RAMOS, ZELITA VIEIRA DA SILVA, VILDIANE CRISTINA 
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SENE NUNES, REJANE CASSIA FIALHO JORGE, RODRIGO VILELA 

BORGES OJEDA

 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

 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.

Nesta oportunidade, determino a intimação do Executado 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 915871 Nr: 40743-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 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.

Nesta oportunidade, determino a intimação do Executado 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881523 Nr: 17720-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057 MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 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.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 879796 Nr: 16613-04.2014.811.0041

 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: SILMÁQUINAS COMERCIAL LTDA, FABIANE URIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO URIAS RODRIGUES 

COTA - OAB:115428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Infringentes em face da 

sentença prolatada às fls. 175/182.

 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 844778 Nr: 48576-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEMES FARIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (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.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931444 Nr: 50104-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 314 de 711



do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 913153 Nr: 38966-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA, CLEIDE 

BENEDITA LEÃO, DAISIS ALVES DE CAMPOS, DOMITILA MAMEDIA DA 

CONCEIÇÃO, MARIA REGINA GUAPO PAVARINA, DALVA FARIAS GOMES 

FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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.: 855197 Nr: 57672-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON CARLOS DA SILVA, ERLI JOSÉ DE FREITAS, 

MARIA ROSA DOS SANTOS SOARES, WENZA RAFAELA SOARES DE 

SOUZA SILVA, MÁRCIA DANTAS DOS SANTOS, ANGELA ANTUNES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES SALES - 

OAB:16.632/MT, CONRADO AGOSTINI MACHADO - OAB:OAB/MT 

16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841510 Nr: 45763-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - 

OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores de seu crédito, 

conforme sentença de fls. 18, devendo ser observada a retificação 

parcial feita em acordão de fls. 42/45.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 849862 Nr: 52995-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETI LAURA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Vistos etc.

Determino a intimação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 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.: 856859 Nr: 59109-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMAR PRÓSPERO DE SOUZA, ALEXSANDRO 

PRUDENCIO SIQUEIRA, MÁRCIO DOS SANTOS SILVA, LUIZ CLAUDIO 

MONTEIRO DA SILVA, GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, DIOGENES 

ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA ROMA, MOACIR 

FRANCO DA SILVA GAMA, MIGUEL NORBERTO DE MELO, ODENILSON DE 

OLIVEIRA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/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. 129/134, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls.166/178. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1065585 Nr: 53454-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO MARCÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, waldemar pinheiro 

dos santos - OAB:

 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.: 878252 Nr: 15643-04.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 315 de 711



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO JUVENTINO DA COSTA, ANDRÉ LUIZ DE 

FREITAS CASTRO, DEJANIRA INES SOARES DA SILVA, BENEDITA ANDRE 

DE OLIVEIRA NASCIMENTO, EDIR DE OLIVEIRA DA SILVA, IRIA PEREIRA 

LEITE, JULIANO VIEIRA DA ROCHA, ITAME PINHEIRO CAVALCANTE, 

MARIA SOZELEI FIGUEIREDO, PAULINA DA SILVA EVANGELISTA, MARTA 

SALLES PANHAN, TEREZINHA PEDROSO DE BARROS

 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, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, 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.: 454617 Nr: 26091-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:9827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual já foi realizada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários sucumbenciais 

em favor do Patrono da causa, restando, tão somente, a expedição de 

ofício requisitório em favor do Exequente relativo ao valor principal da 

condenação.

O Patrono da causa relata que, embora realizada expedição do RPV à fl. 

382 em 07/06/2017, até a presente data não houve qualquer realização de 

pagamento, tampouco atualização, pugnando, portanto, pela atualização 

do montante, bem como o bloqueio do numerário das contas do Executado.

Na mesma oportunidade, em decorrência do estado de saúde do 

Exequente – Portador de doença grave -, bem como da idade avançada ao 

qual se encontra, requer a aplicação do disposto no § 2° do art. 100 da CF 

para expedir uma requisição de pequeno valor no equivalente a 03 (três) 

vezes o valor estipulado limite pela lei editada no âmbito da entidade 

devedora, e a expedição de ofício requisitório do crédito remanescente.

Pois bem.

No que se refere ao pedido do Patrono da causa, em análise às 

circunstâncias, vejo necessária atualização do valor do RPV que, por 

força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o prazo para 

pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do juízo 

certificará a não juntada de comprovante de pagamento encaminhando os 

cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento Auxiliar da 

Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. (art. 5°, §§ 5° 

e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Retornando os cálculos, determino que seja renovado os Ofício de fl. 382, 

estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo Executado 

dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas suas 

contas bancárias.

 No que tange ao valor principal devido ao Exequente, destaco as 

considerações a seguir.

Foleando os autos, verifica-se que houve homologação à fl. 354, 

determinando à expedição dos cálculos contidos às fls. 238/259, 

entretanto, para não haver equívocos, constata-se que diante de 

necessidade de organização processual a paginação dos autos foi 

retificada, conforme simples constatação no cabeçalho das páginas, 

desta forma, os cálculos homologados agora estão contidos às fls. 

328/344.

Possuindo o autor idade superior a 60 anos, determino a prioridade na 

tramitação, nos termos da Lei n. 10.741/2003.

Em decorrência do Estado de saúde debilitado do Exequente, sendo 

portador de doença grave, bem como pela idade avançada ao qual se 

encontra, verifica-se enquadramento nos moldes do §2° do art. 100 da CF.

Assim, determino que seja expedida, em favor do Exequente, uma 

Requisição de Pequeno valor no equivalente a 03 (três) vezes o valor 

estipulado limite pela lei editada no âmbito da entidade devedora, conforme 

preconiza o art. 11 da Resolução 115/2010 do CNJ e §2° do art. 100 da 

CF.

Após, expeça-se Ofício Requisitório no valor do saldo remanescente, 

constituído pelo valor total homologado, subtraído o valor correspondente 

à Requisição de Pequeno Valor a ser expedida nos termos acima 

descritos.

Ambas as expedições deverão ter por base os valores discriminados às 

fls. 328/344.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 304492 Nr: 15088-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MARTINS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA MARTINS 

ANTUNES - OAB:1604/MT

 Vistos, etc.

Noticiado o falecimento do Requerido – fl. 69.

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observando o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC.

ISSO POSTO, com fundamento no dispositivo referido, SUSPENDO o 

processo pela morte do Requerido, ORDENO a intimação do Requerente 

para promover a citação do respectivo espólio, de quem for sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias (CPC, 

313,§2°, I).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1041460 Nr: 42268-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE PAULA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ 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. 85/87, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 153/164. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 855447 Nr: 57887-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE CALIXTO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Considerando a decisão de homologação de fl. 94, determino que a 

Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, utilizando o valor 

atualizado de fl. 51, observando-se o disposto no artigo 910, §1º do NCPC, 

bem como na Constituição Federal.

Após, aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 246506 Nr: 14167-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se novamente a parte Requerente para sanar as dúvidas do DAP no 

que diz respeito aos “honorários compensados” constantes nas planilhas 

de cálculos.

Após, encaminhem-se ao DAP os esclarecimentos que serão prestados 

pela parte Requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 791206 Nr: 45280-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDO JOSÉ OLAVARRIA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Considerando a decisão de homologação de fl. 64, determino que a 

Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, utilizando o valor 

atualizado de fl. 58, observando-se o disposto no artigo 910, §1º do NCPC, 

bem como na Constituição Federal.

Após, aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841803 Nr: 46005-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (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.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através 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.: 894302 Nr: 26091-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA FORCELINI, JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA, 

JORGINA RIBEIRO VITAL, ELSI DIAS NOGUEIRA PAVAN, GENI FELIX 

MARIANO, CIRCE MARIANA CARVALHO, GENI MARINHO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-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.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904501 Nr: 33190-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059670 Nr: 50890-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZ FERNANDA KARLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1017789 Nr: 30844-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1009687 Nr: 27459-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - 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.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 858493 Nr: 445-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE PINHO SAAB FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 966419 Nr: 7570-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047831 Nr: 45332-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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.: 952107 Nr: 1000-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA COSTA NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 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.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 716051 Nr: 9247-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RONDON ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410
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 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 119/123, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 893727 Nr: 25714-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN DA CONCEIÇÃO ARRUDA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 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.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707639 Nr: 1166-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CALDAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SAD, PRESIDENTE DA COMISSAO DE 

CONCURSO PUBLICO - UNEMAT - SAD EDITAL 001/2009

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, KELLY CRISTINA DA SILVA- PROC. ESTADO - 

OAB:8156, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1016740 Nr: 30454-32.2015.811.0041

 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: ZILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

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. 126/131, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 192/200. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 704369 Nr: 39063-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA GRAÇAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - PROC MUNICÍPIO - OAB:10.062

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

decisão prolatada à fl. 168.

 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1055645 Nr: 49028-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSANI BATISTA COSTA, ODENIL DIAS DA SILVA, 

ERASMO RUBENS DA SILVA, AMADEU GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 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. 136/139, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 192/200. 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.: 323366 Nr: 24453-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA WARMLING - 

OAB:8560/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fls. 161/162 na forma do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 799345 Nr: 5764-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAN NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 717593 Nr: 8743-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CARLOS PRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA 

PRONI - OAB:7358/MT, VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - 

OAB:7702/MT

 Vistos, etc.

Considerando a decisão de homologação de fl. 76, determino que a 

Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, utilizando o valor 

atualizado de fl. 64, observando-se o disposto no artigo 910, §1º do NCPC, 

bem como na Constituição Federal.

Após, aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 840987 Nr: 45305-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FALCO PALHARINI, BLEY EWELSON COSTA, 

EDSON LUÍS DE ARRUDA PINTO, MÁRCIO ALEXANDRE ARAÚJO DA 

SILVA, HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI, MARCOS ANTONIO FERREIRA 

CARVALHO, MARIO TOSHIO ISHITANI, RAFAEL BARROS MEIRA

 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: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO 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. 133/137, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls.177/183. 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.: 1052428 Nr: 47608-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870709 Nr: 10099-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERMIRA ANONIA DUARTE VIANA, CONCEIÇÃO 

SILVEIRA VILLA SANTOS, ALVERINA VIEIRA DA SILVA, ANDRE 

FERREIRA DA SILVA, ARLINDO MONTENEGRO GUIMARÃES, ELCIO 

AMARO FERREIRA, IRACEMA PEREIRA BARCELLOS BENEVIDES, JOÃO 

NATALINO DA SILVA, EUNICE CARVALHO DOS SANTOS, DINA GOMES 

DE ASSIS NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. 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.: 746801 Nr: 44024-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Vistos, etc.

Cerifique-se quanto a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 

319/320.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904506 Nr: 33195-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DAUBIAN PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 Cod. Proc.: 822754 Nr: 28903-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR COSTA HORBILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA GOMES NERY, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABADIA ATAIDES DA COSTA - 

OAB:5734/GO, GABRIEL STAUT ALBANEZE - OAB:15.521/MT, JULIANA 

FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que a contestação é tempestiva. Impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 11772-54.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO 

- OAB:6670/MT, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - OAB:4993/MT

 Vistos, etc.

Cerifique-se quanto a tempestividade da Impugnação de fls. 256/257

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 849291 Nr: 52519-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DO NASCIMENTO, ALMIR DE FRANÇA 

FERRAZ, BENILSON LOPES DOS ANJOS, EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, 

PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA, RAFAEL DIAS GUIMARÃES, 

WASHINGTON CEZAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO 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. 256/261, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 377/381. 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.: 845977 Nr: 49614-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO CASSIMIRO CAMPOS, FERNANDO ALVES 

MOREIRA, EUGENIO JOEL DA SILVA, ETERNO FATIMO BARBOSA, 

ENALDO GALDINO DELGADO, ELIEZER SAMUEL DA SILVA, EDSON LEITE 

DA SILVA, EDEZIO BENTO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

EDIMAR CARVALHO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 790052 Nr: 44089-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANNE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:14.462 OAB/MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 230 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1053464 Nr: 48110-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC 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. 197/201, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 238/244. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914060 Nr: 39552-75.2014.811.0041

 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: ADILSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:, GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, ROSEMAR MOREIRA 

DA SILVA - OAB:15544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, e 

por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo 

Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza 

nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904504 Nr: 33193-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY CAPISTRANO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 887888 Nr: 21829-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLN EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação da impugnação à contestação, impulsiono 

os autos intimando as partes para apresentarem as provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 815499 Nr: 21942-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BERNARDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, SEBASTIÃO 

MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - OAB:222358/O, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos, etc.

Considerando a decisão de homologação de fl. 56, determino que a 

Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, utilizando o valor 

atualizado de fl. 50, observando-se o disposto no artigo 910, §1º do NCPC, 

bem como na Constituição Federal.

Após, aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904494 Nr: 33183-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JORGE GOUVEIA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a decisão de homologação de fl. 70, determino que a 

Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, utilizando o valor 

atualizado de fls. 11/16, observando-se o disposto no artigo 910, §1º do 

NCPC, bem como na Constituição Federal.

Após, aguardem-se os autos em cartório até a decisão final do Agravo de 

Instrumento interposto.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015530-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARQUES SCHLOZ (ADVOGADO(A))

SERGIO DE JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. A parte autora IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. 

peticiona às fls. 102/103 (ID 13945037) sugerindo erro do juízo no decisum 

que deferiu a tutela de urgência mediante caução. Também peticionou às 

fls. 105/107 (ID 14257421) com emenda à petição inicial para dizer que 

não ofereceu caução para concessão da tutela de urgência vindicada nos 

autos. Considerando que ainda não ocorreu a citação do requerido, 

ACOLHO o pedido de emenda à petição inicial. O §1º do art. 300 autoriza 

ao juiz exigir caução para concessão da tutela de urgência, a fim de 

garantir o ressarcimento dos danos que a parte adversa vier a sofrer, se 

o caso assim exigir. Esclareço à parte autora que não houve equívoco na 

decisão anteriormente prolatada, uma vez que a atual sistemática do CPC 

impõe ao juiz que interprete o pedido conforme o conjunto da postulação, 

observando o princípio da boa-fé. Assim a fim de esclarecer à parte 

autora a situação, colaciono o trecho em que a petição inicial é incisiva no 

oferecimento da caução (fl. 06): “08. Diante da indevida exigência de 

ICMS-ST, além da iminente inscrição do débito em dívida ativa, o que 

representa restrição à emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) e 

desencadeia embaraços de toda ordem ao regular exercício de suas 

atividades empresariais, com danos irreparáveis ou de difícil reparação, a 

REQUERENTE se vê compelida a invocar a tutela jurisdicional para o fim de 

obter: (i) tutela de urgência, mediante caução (grifei), nos moldes do Artigo 

300, § 2º, do CPC, c.c. Artigos 151, V e 206, ambos do CTN, para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, assegurando a emissão de 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa, enquanto perdurar a tramitação 

do processo; e (ii) anulação da medida fiscal em tela, com o 

reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária apta a ensejar 

obrigação de recolhimento do ICMS-ST, pela REQUERENTE, em razão de 

ganhos de volume registrados por simples oscilação de temperatura dos 

produtos comercializados. 09. Estes são, em singela síntese, os pleitos 

que ora se adianta e cuja procedência será cabalmente demonstrada nas 

linhas seguintes.” (grifei) Logo, a estrutura do texto da petição inicial da 

autora traz um breve resumo dos pleitos a serem formulados em sua parte 

final, fazendo expressa menção à expedição da tutela de urgência 

mediante caução, assim como a parte autora fizera em outra ação 

distribuída para este juízo. Inobstante os motivos que calcam a pretensão 

judicial, a plausibilidade do direito restou demonstrada satisfatoriamente 

conforme mencionado na decisão anterior, devendo a antecipação de 

tutela ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inexistindo, em 

princípio, necessidade de obrigatoriamente ser apresentada a caução. 

Assim, defiro o pedido a parte autora para cumprimento da tutela de 

urgência independentemente da caução, mantendo, no maiss, o decisum 

prolatado. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023323-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que 

noticia o descumprimento da decisão de antecipação de tutela deferida ao 

ID. 14522046. Aduz que os Requeridos não estão cumprindo a 

determinação judicial, se mostrando inerteS sem fornecer qualquer 

informação sobre a possibilidade de cumpri-la, causando prejuízos a 

saúde dO Requerente, que necessita da cirurgia para correção de 

aneurisma da aorta tóraco-abdominal (ou outro procedimento igualmente 

eficaz). Dessa forma, requer a autora a intervenção deste Juízo a fim de 

que seja determinado aos Requeridos que procedam ao cumprimento da 

determinação, fornecendo o tratamento, na forma prescrita, requerendo, 

ainda, em razão do descumprimento da ordem judicial a aplicação das 

sanções processuais cabíveis. É o que merecia relato. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para 

obtenção da tutela específica. Dito isso, e ratificando o termo da decisão 

proferida, determino a intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de 

Saúde e do Sr. Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, bem como, 

ainda, do Sr. Secretário Municipal de Saúde e do Sr. Procurador-Geral do 

Município de Cuiabá, para que, imediatamente, adotem as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão proferida nestes autos, para 

o fornecimento do procedimento cirúrgico solicitado, devendo o mesmo ser 

comprovado mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável 

de 5 (cinco) dias. Expeça-se o necessário, com cópia desse despacho e 

da decisão de antecipação de tutela deferida (ID. 14522046), devendo ser 

entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO (ADVOGADO(A))

TIAGO PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Com fulcro no art. 98 do CPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no 

prazo legal. Proceda a Secretaria à correção do polo passivo uma vez que 

consta a Secretaria de Estado de Fazenda e o correto é o Estado de Mato 

Grosso. 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: 1015529-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARQUES SCHLOZ (ADVOGADO(A))

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

SERGIO DE JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017778-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON MOLEZ NETO (ADVOGADO(A))

MARCAMP EQUIPAMENTOS LTDA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 406450 Nr: 38538-32.2009.811.0041

 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: MARCELINO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED, LUCIANA CRISTINA CARDOSO ZANDONADI 

- OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que o Requerido não está cumprindo com a 

liminar proferida nos autos.

 Desta forma, determino a intimação do Requerido para o imediato 

reestabelecimento do benefício do Requerente até ulterior decisão nestes 

autos, sob pena de suportar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da liminar e desta decisão 

junto ao mandado.

Expeça-se mandado que deverá ser cumprido por oficial de justiça 

plantonista.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800870 Nr: 7300-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARCIA CRISANTO 

GOMES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956848 Nr: 3494-39.2015.811.0041

 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: RILDO FERREIRA DA COSTA, VITOR FURIERI BRUM, 

NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO, MARINA APARECIDA DA SILVA, 
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ELEUZA ELENA FERREIRA, LUCIMAR BEZERRA DA ROCHA SILVA, ROSA 

MARES DE MATOS, LUCIMAR FERREIRA DE SOUZA PAULA, MARCILENE 

ROSA DA SILVA BILHEIRO, EDMILSON BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 829735 Nr: 35502-40.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GLAM EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

petição inicial, ficando sem efeito a tutela antecipada deferida nestes 

autos, por força do art. 309, III do CPC.Condeno, os requerentes a 

arcarem, de forma solidária, com as custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC.Sentença não sujeita 

ao reexame necessário.Assim, com 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.: 762620 Nr: 15157-87.2012.811.0041

 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: ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA MIZIARA JAJAH - 

OAB:296772/SP, JORGE HENRIQUE A. ZANINETTI - OAB:120.518/SP, 

MAUCIR FREGONESI JUNIOR - OAB:142393/SP, VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064326 Nr: 52857-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMAITA VILELA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA P. DE VASCONCELOS - 

OAB:5725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos,

Manuseando os autos, verifico que não foi cumprida a determinação 

contida à fl. 67, no que se refere a dar vistas ao Ministério Público.

Portanto, se tratando de ato imprescindível para análise do mérito, 

encaminhem-se os autos ao parquet.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 746778 Nr: 44001-81.2011.811.0041

 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: SANDRA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5(cinco) dias, se manifestar a 

respeito do informado às fls. 104/105.

Após, retornem-me os autos conclusos para análise, considerando-se 

que o mesmo trata-se de META 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 357020 Nr: 27560-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SANTIAGO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos,

À vista do exposto em petição de fl. 133, cumpra-se devidamente o 

descrito na decisão de fl. 129, parágrafo 5º.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 775803 Nr: 29069-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILUCIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LÍLIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:10.730/MT

 Vistos,

Haja vista o lapso temporal transcorrido desde a última atualização dos 

cálculos, intime-se a parte autora para apresentar nova planilha de 

cálculos atualizada dos valores a serem executados.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 403056 Nr: 35722-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCI JUNIOR DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - MUNICIPIO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT, MARIA 

LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos,

Intime-se o executado para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art.535, § 2º do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037826 Nr: 40497-28.2015.811.0041

 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: REGINA AUXILIADORA RIBEIRO RABELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista que as partes devidamente intimadas nada requereram, 

determino o encaminhamento dos autos ao arquivo, com as devidas 

baixas no sistema.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 829219 Nr: 35038-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RODRIGUES BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração oferecidos em face da sentença de 

fls. 51/53, interpostos no prazo e na forma legal, de modo que podem ser 

conhecidos.

O Embargado, mesmo intimado acerca dos embargos, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação conforme certidão de fl. 57.

DECIDO.

Os presentes Embargos de Declaração não merecem guarida, pois não há 

omissão a ser sanada, pelas razões que passo a expor.

Alega a embargante que houve omissão quanto à correção monetária e 

aplicação de juros de mora, uma vez que teria alegado que, em caso de 

condenação deveria ser observado o conteúdo do art. 1-F da Lei 

9.494/97, o qual determina a aplicação dos índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à poupança.

Não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a sentença fixou o 

índice de aplicação de juros e correção monetária, mesmo que diverso 

daquele pretendido pelo embargante.

Nesse sentido, não havendo contradição ou omissão a ser sanada, a 

discussão ora tratada é incabível por meio de embargos de declaração.

 O nosso E. TJMT manifesta entendimento de que não havendo omissão, 

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 a ser sanada.

No mais, a sentença persiste tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 352603 Nr: 22800-38.2008.811.0041

 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: GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926/MT, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos etc.

Em complemento ao despacho saneador proferido às fls. 80/81, após a 

indicação da função e local de trabalho da Requerente (fls. 85/87), defiro 

a produção de prova pericial, e nomeio como perito o Sr. Edmilson Pinho de 

Sá, engenheiro civil devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua 43, nº 576, Bairro Boa Esperança – 

CEP 78045-200, telefone celular (65) 9951-4424 e telefone comercial (65) 

3623-9940/ 3627-6533.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao Município produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Dê-se ciência ao perito do encargo para o qual está incumbido, devendo 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, currículo e proposta de honorários, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 2º CPC, bem como 

indicar local para ter início a produção da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064550 Nr: 52982-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pela 

Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, que 

há época da distribuição da ação alcançava o montante de R$ 47.280,00 

(quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais).

Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 
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de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP:

 “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...)

IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e 

de não fazer;

X – indenizatórias; (...)”

 Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”.

 Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da 

Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser 

utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 

10.259/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital.

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado, consignando-se os nossos cumprimentos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046394 Nr: 44554-89.2015.811.0041

 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: MARCEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ALMEIDA GIL - 

OAB:7.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Impetrado de fls. 44/49 na qual alega a 

perda do objeto do presente mandamus, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027957 Nr: 35778-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON HURTADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

O presente feito retornou do E. TJMT onde foi julgado o Agravo de 

Instrumento interposto.

Então, de acordo com o Art. 144, III, do Código de Processo Civil, 

declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de 

parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal, Relator do recurso.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 797903 Nr: 4289-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYVISON ALBERTO ROSA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA CAMILA DE PAULA - 

OAB:14504, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição de fls. 

139/151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840957 Nr: 45278-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCADIA NEPONOCENO DA SILVA, LEUZA DA SILVA, 

LUCIENE BRUNO DE FIGUEIREDO, MARLY REIS DA SILVA, LINDINALVA 

MARIA ALMEIDA, MARIA AUXILIADORA LEITE, NADIR LEILA DE 

ANUNCIAÇÃO, NILO SANTANA DE FIGUEIREDO, OLIVIA DE FARIA LEITE 

SILVA, OSMAR FRANCISCO RODRIGUES, ROSALINA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, SONIARA SILVANA DA COSTA, SUZETE MARIA DE 

FIGUEIREDO, TATIANE FIGUEIREDO DE ARRUDA, VALDISON RIBEIRO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE ACORIZAL - OAB:

 Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LEOCÁDIA 

NEPONOCENO DA SILVA E OUTROS contra o MUNICIPIO DE ACORIZAL.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE ACORIZAL, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Ademais, faz-se mister esclarecer que, manuseando os autos verifiquei 

que às fls. 183/193 são estranhas a lide, portanto, para que não haja 

nenhum equívoco, determino o desapensamento das folhas 

supramencionadas.

Após, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.
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Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 735403 Nr: 31754-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Vistos,

Nada sujeito à apreciação, remetam-se os autos ao Arquivo, com as 

devida baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 805859 Nr: 12330-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DILIO ELEBROK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos,

Defiro o petitório à fl. 254.

Encaminho os autos a secretaria Unificada para vistas dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842099 Nr: 46227-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE FATIMA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que à fl. 180, a parte autora postula 

requerendo dilação do prazo por 90(noventa) dias para carga dos autos.

 Pois bem, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 107, que:

O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem 

procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de 

tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, 

salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado 

constituído terá acesso aos autos;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre 

que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos 

em lei.

(...)

Desta feita, defiro parcialmente o pedido encartado à fl. 180, determinando 

o prazo de 5(cinco) dias para vista dos presentes autos ao patrono da 

parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1144869 Nr: 29553-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA VIEIRA DE SENA 

LAGE - OAB:17.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - OAB:OAB/MT 12.055

 Vistos,

Defiro o petitório às fls. 52/54.

Encaminho os autos a secretaria Unificada para vistas dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030223 Nr: 36895-29.2015.811.0041

 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: DORVINA DE FIGUEIREDO COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci M. F. de Souza Costa 

e Silva - OAB:

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que à fl. 305, a parte autora postula 

requerendo dilação do prazo por 90(noventa) dias para carga dos autos.

 Pois bem, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 107, que:

O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem 

procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de 

tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, 

salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado 

constituído terá acesso aos autos;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre 

que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos 

em lei.

(...)

Desta feita, defiro parcialmente o pedido encartado à fl. 180, determinando 

o prazo de 5(cinco) dias para vista dos presentes autos ao patrono da 

parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 371657 Nr: 8323-73.2009.811.0041

 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: JANE MARIA SILVA NÓBREGA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, LEOPOLDINO CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Vistos, etc.

Intime-se novamente a parte autora, por meio de seu patrono, para que 

esclareça o código do processo do qual pretende se utilizar da prova 

emprestada, uma vez que em consulta ao sistema Apolo, a matéria dos 

autos de Código nº 852334 informado à fl. 97, trata-se de ação de 

cobrança de URV, inclusive constando sentença de mérito na data de 

05/06/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 10862-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON PROFETA DA CRUZ E OUTROS., MOACIR DO 
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COUTO, ABRAÃO DE SOUZA DANTAS, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, 

ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO, ABRAAO APARECIDO CAMPOS DA 

SILVA, OUTROS, ABRÃO FERREIRA DE BRITO, ACÁCIO RODRIGUES 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CÉZAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOSE 

VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, ULINDINEI 

ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

Considerando às informações da petição de fls. 2178/2179, determino o 

retorno dos autos à Contadoria Judicial para que atualiza e inclua o 

Exequente Moacir do Couto nos cálculos, uma vez que na planilha de fls. 

2172/2177 este não foi incluído.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741465 Nr: 38277-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUNICE DE CAMPOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo 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.: 230869 Nr: 376-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAOR SELVIM BARRIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, SEET- SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA ESPÍRITO SANTO 

RODRIGUES - OAB:6.004/MT, ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, RONILSON RONDON BARBOSA - 

OAB:6.764/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença interposto 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 918/920.

Desse modo, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fulcro no art. 523 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 827012 Nr: 32909-38.2013.811.0041

 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: ELIAS LOPES DE CARVALHO, VILMA DA SILVA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MATEUS SODRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 12597, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão de fl. 31 e o petitório de fl. 55, determino a 

citação, por edital, do Sr. Matheus Sodré dos Santos.

Além disso, em face ao exposto pelo Estado de Mato Grosso à fl. 56, 

intime-se, pessoalmente, o ente estatal para que se manifeste acerca das 

provas que eventualmente pretende produzir neste processo, no prazo 

legal.

 Cumpra-se com urgência por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 783512 Nr: 37232-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA XAVIER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado a se manifestar acerca 

dos cálculos elaborados em consonância à decisão dos embargos à 

execução, pela autora, e disposto à fl. 78, nada opôs a estes.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 78 para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 734163 Nr: 30442-57.2011.811.0041

 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: JUIMAR FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão à fl. 350, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse no prosseguimento do feito 

bem como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062844 Nr: 52279-32.2015.811.0041

 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: ANGELA CRISTINA CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES URBANOS - SMTU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 
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- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que instada a constituir novo patrono, a 

parte autora quedou-se inerte (vide Certidão à fl. 61).

Dessa forma, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito conjuntamente com a 

devida constituição legal de advogado, sob pena de extinção deste 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 950463 Nr: 26-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DE OLIVEIRA SILVA PINTO, HÉLIO DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a manifestação de 

fls. 280/294, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 448730 Nr: 22090-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Estado de Mato Grosso à fl. 65, bem 

como àquela de fls. 69/70, intime-se o requerente para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 438414 Nr: 15851-27.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 259/264, intime-se o INSS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o deposito dos honorários 

periciais.

Em havendo a devida comprovação, expeça-se alvará para o 

levantamento dos honorários periciais.

Além disso, cumpra-se integralmente a determinação de fl. 215-v no 

sentido de intimar as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 770541 Nr: 23567-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA TEREZINHA SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório do Estado de Mato Grosso à fl. 63.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014298-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por JONES ROBERTO CARVALHO, 

neste ato representado por seu curador DALLAS JONES DE MORAES 

CARVALHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E BANCO 

BONSUCESSO S.A., visando em sede de antecipação de tutela a 

suspensão da cobrança de empréstimo no valor de R$ 144,68 (cento e 

quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), bem como o 

cancelamento do desconto em folha de pagamento. Ressai dos autos que 

o Requerente é interditado desde 29/03/2006, sendo a partir desta data, 

totalmente incapaz para os atos da vida civil. Relata que foi firmado um 

contrato de empréstimo na modalidade consignação, e que os descontos 

são efetuados em folha de pagamento, porém tal contrato foi firmado sem 

a presença ou conhecimento do curador/representante legal do 

Requerente, que só obteve ciência do empréstimo por meio do desconto 

em folha, não sabendo ainda em que termos tal contrato foi celebrado. 

Conta que à época da contratação, o Requerente não gozava de suas 

capacidades mentais, o que torna nulo de pleno direito o negócio jurídico 

celebrado. Argumenta que o Requerido Banco Bonsucesso S.A. poderia 

constatar a interdição do Requerente caso tivesse consultado o cartório 

de registro civil competente, e que o Requerido Estado de Mato Grosso, 

embora não tenha feito parte do negócio jurídico, é o responsável pela 

autorização de desconto em folha de pagamento, e que este último tinha 

conhecimento que o Requerente era incapaz, pois o mesmo foi 

aposentado em 09/10/1998 por alienação mental. Com a inicial vieram 

documentos. Processo inicialmente distribuído junto à 11ª Vara Cível de 

Cuiabá, e encaminhado para este juízo (fl. 38). É o relatório. Decido. Para a 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a legislação de regência 

impõe a comprovação de dois requisitos; o fumus boni juris – que se 

refere à probabilidade do direito invocado – e o periculum in mora – 

consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos, convergindo-se à análise dos documentos que 

embasam o pleito inicial, verifico a ausência dos pressupostos 

necessários ao deferimento do pedido nessa fase de cognição não 

exauriente. Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente a 

suspensão da cobrança de empréstimo, bem como o cancelamento do 

desconto em folha de pagamento. Analisando as informações trazidas na 

inicial e os documentos acostados, verifico que não há notícia de quando 

o referido contrato foi celebrado, se anterior ou não à interdição do 

Requerente, não sendo possível verificar se o mesmo gozava ou não da 

incapacidade alegada. Também não se sabe, desde quando os descontos 

estão sendo efetuados ou se houve a autorização do Requerente para o 

desconto em folha de pagamento. Portanto, neste momento, não há como 

comprovar as alegações do Requerente, pois ausentes os documentos 

aptos a subsidiar o pleito. Diante do exposto, por não vislumbrar razões 

para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PRETENDIDA. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro 
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no art. 98 do CPC. Deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da realização de audiência de conciliação, tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016. Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem 

os presentes autos. Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027689-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DE AZEVEDO VIEIRA (IMPETRANTE)

SCHINAIDER BONFIM GOMIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

ajuizado por SEBASTIÃO DE AZEVEDO VIEIRA contra ato praticado pelo 

SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando em sede liminar 

que o Impetrado providencie o medicamento Bevacizumab para o 

Impetrante, uma vez que foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de cólon 

com metástases hepáticas e pulmonares. É o necessário relato. Decido. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a via estreita do Mandado 

de Segurança é inadequada para a análise do pleito em questão, isso 

porque demanda dilação probatória, e possivelmente a realização de 

bloqueios de valores futuros e prestação de contas. Tenho 

posicionamento consolidado neste sentido, quando se está a tratar de 

eventual obrigação da pessoa jurídica de direito público, reforçando que, 

por vezes, nas demandas referentes a saúde pode redundar, 

eventualmente, na necessidade de perícia, além da necessidade de 

cumprir orientação da Corregedoria, reforçada por decisões dos 

Tribunais, do envio do feito para parecer prévio do NAT. Assim corrobora 

a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO 

CARDÍACO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. É iterativa a jurisprudência 

do STJ no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada 

para discutir a pretensão de fornecimento de medicamento e/ou 

intervenção cirúrgica para tratamento cirúrgico, já que, no âmbito do writ, 

como no caso autos, não cabe dilação probatória. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 5ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.” 

(5ª Câmara Cível 08/07/2015 - 8/7/2015 Apelação APL 

08028552120158120021 MS 0802855-21.2015.8.12.0021 (TJ-MS) Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva). Dessa forma, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO pela inadequação da via eleita com fundamento 

no art. 485, I e IV, do CPC. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. 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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021524-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DE ALMEIDA MUNDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021524-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALDA DE ALMEIDA MUNDIM RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cuida-se de petitório aviado 

pela parte requerente em que noticia o descumprimento da liminar, 

consubstanciada no seguinte: “Com essas considerações, consoante a 

fundamentação supra, CONCEDO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado para determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que, de 

forma incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de 

que seja viabilizado imediatamente o fornecimento do fármaco 

PIRFENIDONA e NINTEDANIBE, nos termos da prescrição de médico 

especialista, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, 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.” Dessa forma, requer o autor a intervenção deste Juízo com 

vista a ser intimado o executado para que cumpra a decisão que 

determinou o fornecimento dos medicamentos (PIRFENIDONA e 

NINTEDANIBE), sob pena de bloqueio de valores das contas públicas do 

Requerido, afim de assegurar custeio do medicamento pretendido. Razão 

pela qual postula pelo bloqueio judicial de valores na conta única do 

requerido no importe R$ 29.785,00 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais). Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE e na sua falta o SECRETÁRIO 

ADJUNTO ou quem estiver respondendo pelo cargo, para que, 

imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão, para tanto, consigno o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, o 

cumprimento deverá ser provado mediante a instrução de documentos. 

Intime-se também a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. 

Concomitantemente, colha-se o r.parecer ministerial. Em seguida, 

decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para analisar o 

pedido de BLOQUEIO DE VALORES. Intimem-se e cumpra-se. Cumpra-se 

com urgência, nesta datam, inclusive em regime de plantão, se necessário. 

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 998252 Nr: 22716-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SANTI

 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

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869181 Nr: 8917-14.2014.811.0041

 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: JOÃO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 
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MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Em cumprimento ao despacho de fls. 222, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

Nesta data, venho reduzir a termo a penhoras em desfavor da autora 

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - 

COOVMAT, efetivada através do Mandado abaixo descrito:

- FLS. 680/681 – MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA expedido em 

03/10/2017 pelo JUÍZO DA 8ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, 

Processo nº 0000149-20.2014.5.23.0008 – exequente EZAINE XAVIER DO 

NASCIMENTO SILVA – Valor da execução atualizada até 30/09/2017: R$ 

4.027,04.

- FLS. 682/685 – MANDADO DE PENHORA expedido em 05/07/2018 pelo 

JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0002745-26.2013.5.23.0003 – exequente WILLITON MARQUES DO 

AMARAL – Valor da execução atualizado até 30/06/2018: R$ 16.751,30.

- FLS. 686/691 – MANDADO DE PENHORA expedido em 08/08/2018 pelo 

JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0000531-31.2014.5.23.002 – exequente VALÉRIA LEAL VILELA – Valor 

da execução atualizado até 31/01/2018: R$ 49.205,22.

- FLS. 692/693 – MANDADO DE PENHORA expedido em 28/06/2018 pelo 

JUÍZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0001229-59.2013.5.23.0006 – exequente ROSIMEIRE RIBEIRO FIGUEIREDO 

– Valor da execução atualizado até 30/06/2018: R$ 18.007,52.

- FLS. 694/695 – MANDADO DE PENHORA expedido em 28/06/2018 pelo 

JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0001376.88.2013.5.23.0005 – exequente OZIAS FERREIRA DA SILVA – 

Valor da execução atualizado até 30/06/2018: R$ 17.855,86.

- FLS. 696/700 – MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA expedido em 

26/07/2018 pelo JUÍZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS – 

MT, Processo nº 0002079-05.2012 – exequente VANESSA NOVAIS 

MONTEIRO – Valor da execução atualizado até 01/07/2018: R$ 13.427,85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 832295 Nr: 37892-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO BOM RETIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10.286//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

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.Denego o mandado de segurança com fundamento no 

artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.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, 24 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 457071 Nr: 27538-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA CYNARA DE FIGUEIREDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de sequetro da conta única da Municipalidade, 

POR CAUTELA, determino que a Secretaria Unificada certifique-se nos 

autos a existência ou não de valores depositados na conta judicial do 

processo, via SISCONDJ.

Devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824603 Nr: 30648-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS, SILVANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026570 Nr: 35084-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA FRANCISCA DA SILVA, ELIETE DA SILVA E 

SILVA, VERENICE HESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo 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.: 307545 Nr: 16661-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES REZENDE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela CONTADORIA JUDICIAL, para 

que operem seus jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

a Resolução nº 115 do CNJ, expeça-se ofício requisitório, (art. 535, §3º, 

inciso I do CPC) ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

valor apontado na memória de cálculo de fl. 209-verso. Com o pagamento, 

expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da quantia depositada e 

demais correções monetárias que a parte Exequente tiver direito.Intime-se 

o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, ressaltando-se 

que seu silêncio será interpretado como quitação total.Cumpra-se, 

expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 753334 Nr: 5231-82.2012.811.0041

 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: FABRÍCIO GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Requerente, para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores da bolsa escolar militar e das diárias referentes ao 

período em que o Requerente esteve deslocado deste Estado para outro 

Estado Federado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais da 

Academia de Bombeiros Militar e que não foram pagas, a ser apurado em 

liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de 

poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

data do vencimento de cada parcela.Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em 

liquidação de sentença.Decisão sujeita ao reexame necessário, nos 

moldes do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as respeitosas homenagens 

deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 901898 Nr: 31254-94.2014.811.0041

 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: ROSANA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, HOSPITAL SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc do 

Municipio - OAB:3654 PROC, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do HOSPITAL SÃO MATEUS 

consistente no ressarcimento de eventuais valores remanescentes, 

devendo tal matéria ser amplamente discutida, pelo suplicante, nas vias 

ordinárias. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de agosto de 

2017.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803475 Nr: 9933-37.2013.811.0041

 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: L & L LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, THAIS DE 

SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

deferiu a antecipação de tutela e anular o débito fiscal constituído por meio 

da GTM Nº 000559666/2008-68.Condeno o Requerido ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Decisão sujeita ao reexame necessário 

por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as 

sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811592 Nr: 18080-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE RODRIGUES PINTO, ANA LUZIA 

RODRIGUES PINTO ARAÚJO, BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR, 

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO, ALVARO LUCIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIANA MARIA PINTO DE 

ARAUJO - OAB:15.254

 ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela 

antecipada, a fim de determinar a desapropriação de 7,36m² do terreno 

localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, 772, 

Bairro Bandeirantes, registrado sob a matrícula 17.061 do Serviço Notarial 

e de Registro de Cuiabá-MT, para que se registre a transferência e baixem 

todas as penhoras/constrições e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em consonância com o art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 30 do 

Decreto-Lei nº. 3.365/1941 deixo de condenar os Requeridos ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, publiquem-se os editais a que se refere o artigo 34 do Decreto 

3365/41 e intime-se os requeridos para comprovar nos autos a 

regularidade fiscal, na forma exigida pela legislação de regência. 

Cumpridas tais formalidades legais e não havendo qualquer insurgência a 

ser dirimida, fica autorizada a expedição de alvará para levantamento do 

montante depositado nestes autos.P.R.I.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 808246 Nr: 14718-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DE JESUS BUENO, ELIANA DA 

MATA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, HOMOLOGANDO 

O TERMO DE RENÚNCIA lavrado por ELIANA DA MATA ALMEIDA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela 

antecipada, a fim de determinar a desapropriação de 163,94m² do terreno 

localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2913, Bairro Novo Paraíso I, identificado como Lote 12, da 

Quadra 11, do Loteamento Novo Paraíso, registrado sob a matrícula 

24.2016 do 6° Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT , para que se 

registre a transferência e baixem todas as penhoras/constrições e, via de 
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consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em 

consonância com o art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.Nos 

termos do artigo 30 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941 deixo de condenar os 

Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, publiquem-se os editais a que se refere o artigo 34 do 

Decreto 3365/41 e intime-se os requeridos para comprovar nos autos a 

regularidade fiscal, na forma exigida pela legislação de regência. 

Cumpridas tais formalidades legais e não havendo qualquer insurgência a 

ser dirimida, fica autorizada a expedição de alvará para levantamento do 

montante depositado nestes autos.P.R.I.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 431012 Nr: 11456-89.2010.811.0041

 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: VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos.

 Diante das informações prestadas e dos documentos carreados pelo ente 

estatal, manifeste-se a parte AUTORA.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816530 Nr: 22969-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTECY DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Obrigação de Fazer n.º 22969-49.2013.811.0041 - Cód. 816530

Requerente: Waltecy de Jesus Duarte.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Cuida-se de nova denúncia de descumprimento formulado pela parte 

requerente, em que solicita o fornecimento dos fármacos (CLORIRATO DE 

MOXIFLOCINO 5ML E CARMELOSE 15MG) nas dosagens e quantidades 

indicadas na prescrição médica para continuidade do seu tratamento, 

conforme o receituário médico atualizado carreado.

 Prima facie, intime-se pessoalmente o requerido para, mais uma vez, 

tomar ciência das prestações de contas apresentadas pela parte autora 

às fls. 218/218-v, sendo-lhe oportunizado o prazo de 10 (dez) dias para 

eventual insurgência, sob pena de preclusão.

Em oportuno, manifeste-se o ente estatal acerca do pedido de bloqueio 

judicial de numerário no valor de R$ 882,36 (oitocentos e oitenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), no prazo de 05 (dias), pertinente ao 

fornecimentos dos medicamentos ora mencionados, necessários para a 

continuação do tratamento do paciente.

Concomitante, colha-se o r.parecer ministerial.

 Intimem-se.

Às providências, com urgência, por se tratar de matéria de saúde.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986966 Nr: 17153-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAINARA ARAUJO THAINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e concedo o mandado de segurança, a fim de 

ratificar os termos da liminar deferida no nascedouro destes 

autos.Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa jurídica 

de direito público interessada, para os fins previstos no artigo 13 da Lei nº 

12.016/09.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário, nos moldes da 

disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/09.P.R.I.C.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867313 Nr: 7424-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 Com essas considerações, e por tudo mais que consta nos autos, julgo 

improcedente os embargos e extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Determino 

que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de 

novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos 

anteriores.Sem custas. Condeno o Embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa 

observados os critérios do (art. 85, § 2º, § 3º, I, 4º, III do Código de 

Processo Civil).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.Translade-se 

cópia desta sentença para o feito principal em apenso (nº 812193). Após 

o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 730425 Nr: 26486-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de sequestro de valores da conta 

única do requerido.No entanto, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor total depositado nestes autos, em favor 

do exequente, no valor supramencionado devidamente atualizado, posto 

que o valor vinculado na conta judicial do processo é proveniente do cabal 

cumprimento da obrigação do executado, que realizou o competente 

depósito em Juízo, nos termos do art. 5º, §1º do Provimento nº 

11/2017-CM.Importante mencionar, que os dados bancários da parte 

exequente necessários para confecção do alvará judicial encontram-se 

indicados à fl. 215. Por derradeiro, ultimadas tais providências, intimem-se 

as partes, para, querendo, postularem o que entender necessário.Em 

nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

sem necessidade de nova conclusão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares de 
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CarvalhoJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025736-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

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: 

1025736-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ATIVA LOCACAO LTDA RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS com pedido de liminar proposta por 

ATIVA LOCAÇÃO LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz, 

em síntese, que houve o inadimplemento do valor devido pela execução 

dos Contratos de Dispensa de Licitação nº 16/2018, 17/2018 e 18/2018, 

razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para determinar 

a reintegração de posse dos módulos e objetos cedidos para a execução 

dos referidos contratos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “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”. No caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pelo 

Requerente, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a 

existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

almejada. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, não há 

prova adequada da inadimplência contratual por parte do Requerido, apta 

a dar suporte e eficácia ao pedido de rescisão contratual na via 

administrativa, devendo a questão ser melhor analisada durante a 

instrução processual, à luz dos elementos coligidos pelo Requerido com a 

contestação. Sob outro prisma, entendo que no caso concreto resta 

configurado o periculum in mora inverso, na medida em que a retirada dos 

módulos e objetos cedidos para a execução dos contratos administrativos 

pode inviabilizar o efetivo exercício das atividades desenvolvidas pelo 

ente público, devendo prevalecer, nesse momento processual, a 

supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o interesse 

secundário e meramente econômico da Requerente. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades do Ofício Circular 

nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cuiabá, 24 de agosto de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012283-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PATRICIO CORREIA (IMPETRANTE)

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012283-05.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JAIR PATRICIO CORREIA 

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA 

-MTPREV, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por JAIR PATRICIO CORREIA em face de ato 

supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA 

MATOGROSSO PREVIDENCIA –MTPREV e OUTROS, consistente no 

indeferimento da sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 

O impetrante aduz que é pessoa idosa, portadora de doença grave e 

aguardava a sua aposentadoria por invalidez desde o ano de 2015, 

quando foi realizada perícia pela junta médica do Estado. Afirma que, muito 

embora tenha apresentado todos os documentos e requisitos necessários 

para a concessão do benefício, foi concedida a apenas a aposentadoria 

por invalidez com proventos proporcionais. Assevera que protocolou 

recurso administrativo, sendo que foi proferida decisão mantendo a 

concessão de aposentadoria como proventos parciais, nos termos do 

parecer 928/DIPREV/COBE/GEA/2018. Ao final, requer a concessão de 

liminar para que seja determinado que a autoridade coatora conceda a 

aposentadoria por invalidez com proventos integrais. No mérito, pugna 

pela concessão da segurança para confirmar a liminar pretendida, bem 

como que seja determinado o pagamento das diferenças pretéritas. Com a 

inicial vieram os documentos. A liminar foi indeferida por meio da decisão 

de ID nº 13215282. O impetrado apresentou informações, sustentando a 

legalidade do ato perpetrado e pugnando pela denegação da segurança. O 

Ministério Público pugna pelo regular prosseguimento do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. A ação mandamental é cabível contra ato de 

autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo 

imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição 

essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, 

Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” Verifica-se dos 

autos que o impetrante busca assegurar o seu direito de ser aposentado 

com a percepção dos proventos integrais e não pelo cálculo da média 

aritmética, por ser portador de doença grave e incurável, a saber, 

cardiopatia grave. O art. 40, §§ 1º e 3º, da Constituição da República, com 

a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estabelece: 

“Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas Autarquias e 

Fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores, ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo: § 1º - 

Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17; I – por invalidez permanente, 

sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, na forma da lei; (...) §3º - Para o cálculo dos 

proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão 

consideradas as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 

artigo e o art. 201, na forma da lei.” (Grifei) Por sua vez, a Lei nº 

10.887/2004 disciplina o §3º acima citado e, no art. 1º, dispõe: “Art. 1º. No 

cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo 

efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º 

do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 

41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética 

simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve 

vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 
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contributivo desde a competência junho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência.” No entanto, o próprio texto 

constitucional, no art. 40, §1º, inciso I, exclui das regras do §3º os 

servidores aposentados por invalidez permanente decorrente de acidente 

em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável. Desse modo, a Lei nº. 10.887/2004, que regulamenta as 

alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, apenas 

institui a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e 

não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez 

permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável. 

Portanto, vislumbra-se que as autoridades apontadas como coatoras 

estão fazendo interpretação equivocada da mencionada lei, uma vez que 

se a doença que acomete o impetrante faz parte do rol do parágrafo 1º, 

do artigo 213, da Lei complementar nº. 04/1990, a incidência da LC nº. 

10.887/2004 deve ser afastada. Assim, para avaliar o direito à 

aposentadoria por invalidez permanente, passível de gerar o direito aos 

proventos integrais, deve-se observar se a invalidez é oriunda de doença 

grave, contagiosa ou incurável, sendo o rol destas moléstias 

estabelecidas em lei e constatada por perícia médica. Da análise do 

documento de ID nº 13080696, constata-se que o impetrante é servidor 

público inativo e, que desde 03/05/2018, foi diagnosticado com Cardiopatia 

Grave. Pois bem. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 em seu inciso I 

e §1º do art. 213, assegura que: “Art. 213 O servidor será aposentado: I - 

por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 

decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 

grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos 

demais casos; (...) § 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou 

incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no 

serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, 

nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, 

surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base 

na medicina especializada”. Grifei. Portanto, constatando que a impetrante 

é portador da patologia denominada cardiopatia grave, este fato permite a 

ele, legalmente, a aposentadoria com proventos integrais, por invalidez 

permanente, e não pelo cálculo da média aritmética de que trata a Lei n° 

10.887/2004, sob pena de violar as regras que regem o instituto da 

inatividade. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DOENÇA RELACIONADA NO ART. 

213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/90 - CARDIOPATIA 

GRAVE - PROVENTOS INTEGRAIS - EXCEÇÃO DO § 1º, INCISO I, DO ART. 

40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ORDEM CONCEDIDA. O servidor 

aposentado por invalidez, portador de uma das doenças relacionadas no 

art. 231, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 4/90, está na exceção 

prevista no § 1º, inciso I, do art. 40, da Constituição federal. Assim, a ele 

não se aplica a regra do § 3º desse último dispositivo, nem a Lei n. 

10.887/2004, que o regulamenta.” (MS 52381/2010, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2010, Publicado no DJE 

24/11/2010) Noutro giro, quanto ao pedido de recebimento de valores e 

diferenças pretéritas, não se presta o remédio constitucional por ser 

impossível seu uso como substitutivo de ação de cobrança/ressarcimento 

de valores, nos termos do que dispõem as Súmulas 269 e 271 do Supremo 

Tribunal Federal: “Súmula 269/STF – “O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO 

É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA.” “Súmula 271/STF – 

“CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS 

PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO, OS QUAIS DEVEM 

SER RECLAMADOS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL 

PRÓPRIA.” Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA – VERBAS FEDERAIS RECEBIDAS DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE - COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À PERÍODO ANTERIOR 

À IMPETRAÇAO DO MANDAMUS - INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA - 

SÚMULAS 269 E 271 DO STF - EXTINÇAO DO FEITO, SEM RESOLUÇAO 

DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 

Verbas vencidas e não quitadas anteriormente à impetração devem ser 

buscadas através procedimento próprio, haja vista que o mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos 

patrimoniais em relação a período pretérito a teor do que prescreve as 

Súmulas 269 e 271 do STF.” (Apelação / Remessa Necessária 

154796/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, 

Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, deverá o paciente se valer das vias 

próprias para o recebimento dos valores referentes às diferenças 

decorrentes do pagamento indevido dos seus proventos. Posto isto e por 

tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para apenas 

determinar que a autoridade coatora conceda ao impetrante a 

aposentadoria com proventos integrais. Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao reexame necessário, por força 

da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. 

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020865-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 1020865-91.2018.8.11.0041 

Vistos, em substituição legal. Determino a citação do Estado, na pessoa de 

seu representante legal, para opor embargos à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910 do CPC/2016. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026778-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NEY PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

TIEGO GONCALVES KISQUE (AUTORIDADE COATORA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936975 Nr: 53078-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCARDIO INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO 

OESTE LTDA, MÁRIO ANGELO ANGELONI, NADIA MARIA FEDOZZI 

VALARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902145 Nr: 31411-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH JUSTINO CAPRISTANO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno do autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026778-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NEY PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

TIEGO GONCALVES KISQUE (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1026778-54.2018.8.11.0041 Vistos, em substituição legal. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LUIZ NEY 

PEREIRA DA SILVA contra ato indigitado coator de lavra do 

COORDENADOR DO CAMPEONATO AMADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão dos 

efeitos do ato administrativo impugnado, bem como seja determinado, 

consequentemente, que seja suspensa a partida marcada para o dia 

01.08.2018, às 10h00min, miniestádio Dito Souza, em Várzea Grande/MT. 

Aduz, em síntese, que a equipe “Unidos da Lixeira” derrotou dentro de 

campo a equipe “Liga da Justiça” pelo placar de 3 x 1, sendo que, 

inconformado com o resultado, a derrotada impetrou um Recurso 

(Protesto) com base na regulamento da Competição, julgado na Seção 

Ordinária da Comissão Disciplinar do 11º Campeonato peladão no dia 

09.08.2018, onde diz a Equipe protestante que o jogador Jonathan Jhone 

da Silva Costa causou prejuízo ao resultado da partida, por estar irregular 

ou sem condições para participar da partida, uma vez que não pagou a 

multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para tornar-se apto a participar da 

rodada. Assevera que o voto do relator fora aprovado por unanimidade, 

para eliminar a equipe da “Unidos da Lixeira” e reverter o resultado da 

partida em favor da equipe “Liga da Justiça”. Relata que, ao tomar 

conhecimento deste julgamento da comissão disciplinar, procurou o 

Secretário da Competição e relatou que o pagamento havia sido feito no 

jogo da 3º rodada do Campeonato no jogo das equipes, tendo o jogador 

acima referido participado da competição, jogo Realizado em 21.07.2018, e 

fez o pagamento antes do início da Partida. Pontua restar caracterizado o 

seu direito líquido e certo, devendo ser concedida a segurança para 

restabelecer o resultado do Jogo que aconteceu em Campo, placar 3 x 1. 

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo 

impugnado, bem como seja determinado, consequentemente, que seja 

suspensa a partida marcada para o dia 01.08.2018, às 10h00min, 

miniestádio Dito Souza, em Várzea Grande/MT. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 14829583 e seguintes, não vislumbro, nesta seara 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 23 de agosto de 

2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026542-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENÍLSON LEMOS DE OLIVEIRA - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

SIGUINEI SUCH - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026542-05.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, em substituição legal. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

contra ato tido por coator dos FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

DENÍLSON LEMOS DE OLIVEIRA, RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO E 

SIGUINEI SUCH, ligados à SEFAZ/MT, objetivando seja concedida a liminar 

para suspender a inclusão da empresa na Medida Cautelar Administrativa, 

bem como que se abstenham de bloquear a emissão de nota fiscal 

eletrônica da impetrante, de exigir o recolhimento de ICMS a cada 

operação (carga a carga), e de apreender mercadorias acompanhadas de 

notas fiscais idôneas. A Impetrante aduz que é contribuinte do ICMS, 

encontra-se regularmente cadastrada e no status de ativa para produzir 

álcool e açúcar, sendo responsável solidária pelo ICMS devido pelas 

distribuidoras com as quais comercializa, o que a tornou devedora de R$ 

7.511.243,82. Conta que em procedimento autônomo e unilateral, 

apoiando-se no Despacho n. 006/2018 emanado da Gerência Especial de 
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Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis da 

SEFAZ/MT, o Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT pôs a 

Impetrante sob Medida Cautelar Administrativa e, dentre várias sanções, 

suspendeu a emissão de notas fiscais eletrônicas. Alega que a inclusão 

da Impetrante no malfadado regime cautelar se deu exclusivamente por 

motivo de inadimplência, calcada na responsabilidade solidária pelo ICMS 

devido pelas distribuidoras, o que já está sendo objeto de ação judicial que 

tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. Ampara seu 

pedido nos requisitos da liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos. Em síntese, é o que merece registro. 

Compulsando os autos, fazendo uma simples comparação, verificamos 

que os pedidos deste mandamus estão CONTIDOS nos da Ação 

Declaratória com pedido de Tutela Cautelar, de Urgência, movida em face 

do Estado de Mato Grosso, autos n. 1016158-80.2018.8.11.0041 que 

tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. Na citada 

ação, a autora, ora Impetrante, pugna que a imputação dos valores já 

pagos nos parcelamentos, apresentados no extrato do CCF como “valores 

não conciliados”, obedeça ao critério estabelecido pelo CTN (...) bem 

como, que seja suspensa exigibilidade dos créditos tributários 

identificados nos parcelamentos como infrações 8.16.7 e 8.7.94; e para 

que em razão dessas ditas infrações, não decorram retaliações a se 

revelarem nas modalidades de recolhimento carga a carga, suspensão da 

emissão de notas fiscais, suspensão da inscrição, cassação da inscrição 

e a sempre utilizada medida incomum de apreensão de mercadorias 

aparelhadas em notas fiscais idôneas. Cito, por oportuno, ementa do TJSP: 

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2140284-05. 

2015 – EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA ENTRE AS DUAS AÇÕES 

RESCISÓRIAS – demanda continente que é a ação rescisória nº 

2140284-05.2015, por ter sido ajuizada primeiro e ser mais ampla, com 

pleito de corte rescisório em face da sentença e de acórdão proferido em 

sede de agravo de instrumento – impossibilidade de reunião de ações – 

presente demanda, contida, na qual a autora basicamente reproduz o 

pedido da primeira ação rescisória no que concerne à sentença – 

circunstância de a autora ter alinhavado nova fundamentação quando do 

ajuizamento da presente ação rescisória que não arreda a qualidade de 

demanda contida – nova fundamentação cuja apresentação era possível 

desde o ajuizamento da primeira ação rescisória – ação rescisória extinta, 

de ofício, sem resolução do mérito, forte nos artigos 57 e 488, inciso X, 

ambos do CPC/2015. (TJ-SP 21821448320158260000 SP 

2182144-83.2015.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 

21/03/2018, 6º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2018) 

Calha ponderar, que a tutela de urgência vindicada pelo autor foi 

indeferida naquela ação, e então a empresa impetra este writ, todavia, 

malgrado tal observação, a continência está cabalmente caracterizada.. 

Assim, irremediavelmente este feito deve ser julgado extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 57 do CPC. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, e com base nas alegações tecidas, reconheço a continência, na 

inteligência do art. 485, X c/c art. 488 e art. 57, ambos do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, declaro extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Isento de custas e honorários advocatícios. Intime-se. 

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de 

agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 783184 Nr: 36876-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, HOLDCO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LEO JULIOAN SIMPSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095/RJ, FÁBIO FRAGA GONÇALVES - OAB:117404/RJ

 Intimo ao apelado para apresentar contra- razões ao recurso de apelação 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 844832 Nr: 48629-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AMERICANAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.291 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Intimo ao apelado para apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 288193 Nr: 8974-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CUIABÁ DE ARTEFATOS DE 

COURO LTDA, MARIA ODILIA FRANCO DA SILVA, MARIO BENEDITO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, SADI LUIZ BRUSTOLIN JÚNIOR - OAB:20407

 Vistos etc.

1. De conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos e 

parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015 , intime-se a parte 

apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso.

3. Cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011436-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011436-03.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:24:27 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS 

LTDA CNPJ Nº 03.927.381/0001-47 - Contribuinte 259590 CDA's Nºs 

1211897, 1076750, 1502472 e 1368082. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.25.015.0191.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.394,97 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 IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.25.015.0491.001. 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1076750/2014, 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 
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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 1076750/2014 – 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 

1076750/2014, 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 

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 1076750, 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 1211897, 

15024712 e 1368082, que totalizam o valor de R$ 4.394,45-, 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 o/a Executado/a 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 22/08/2023 

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 (22/08/2023), 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, 22 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 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011436-03.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:24:27 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS 

LTDA CNPJ Nº 03.927.381/0001-47 - Contribuinte 259590 CDA's Nºs 

1211897, 1076750, 1502472 e 1368082. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.25.015.0191.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.394,97 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 IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.25.015.0491.001. 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1076750/2014, 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 1076750/2014 – 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 

1076750/2014, 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 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 
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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 1076750, 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 1211897, 

15024712 e 1368082, que totalizam o valor de R$ 4.394,45-, 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 o/a Executado/a 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 22/08/2023 

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 (22/08/2023), 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, 22 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 
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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: 1011438-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CAMILO DE SOUZA (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 1011438-70.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:14 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOSEMAR CAMILO DE SOUZA - 

Contribuinte 734797065 CPF Nº 702.395.681-68 CDA's Nºs 1195329, 

1011556 e 1268075. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.175 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.672,57 DECISÃO 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 pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes a IPTU(s) que recaiu(iram) sobre o imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.175 . Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1011556/2014, 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 1011556/2014 – 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 

1011556/2014, 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 

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 1011556, 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. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1195329 e 

1268075, que totalizam o valor de R$ 3.651,80-, 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 o/a Executado/a 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) 
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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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 22 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, 
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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: 1011439-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO MACIEL (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 1011439-55.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:27 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARIA CONCEIÇÃO MACIEL CPF Nº 

667.707.181-20 - Contribuinte 734991941 CDA's Nºs 1211899, 1076313, 

1490018 e1267694. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.030.0243.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.359,76 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.030.0243.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1076313/2014, 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 1076313/2014 – 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 

1076313/2014, 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 

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 1076313 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 1211899, 

1490018 e 1267694, que totalizam o valor de R$ 5.307,51-, 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/a Executado/a 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 22/08/2023, 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, 
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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 (22/08/2023), 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, 22 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: 1011439-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO MACIEL (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 1011439-55.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:27 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARIA CONCEIÇÃO MACIEL CPF Nº 

667.707.181-20 - Contribuinte 734991941 CDA's Nºs 1211899, 1076313, 

1490018 e1267694. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.030.0243.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.359,76 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.030.0243.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1076313/2014, 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 
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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 1076313/2014 – 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 

1076313/2014, 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 

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 1076313 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 1211899, 

1490018 e 1267694, que totalizam o valor de R$ 5.307,51-, 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/a Executado/a 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 22/08/2023, 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 (22/08/2023), 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, 22 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 
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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
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CELIA CASSIN (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 1011440-40.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:42 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: MARTA CELIA CASSIN - Contribuinte 

734881512 CPF Nº 453.093.611-20 CDA's Nºs 1190539, 1011879, 

1482563 e 1278624. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.253 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.740,39 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.253. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1011879/2014, 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 1011879/2014 – 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 

1011879/2014, 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 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 
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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 1011879, 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 1190539, 

1482563 e 1278624, que totalizam o valor de R$ 4.719,62-, 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 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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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: 1011440-40.2018.8.11.0041
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CELIA CASSIN (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 1011440-40.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:25:42 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: MARTA CELIA CASSIN - Contribuinte 

734881512 CPF Nº 453.093.611-20 CDA's Nºs 1190539, 1011879, 

1482563 e 1278624. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.253 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.740,39 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.253. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1011879/2014, 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 1011879/2014 – 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 

1011879/2014, 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 

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 1011879, 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 1190539, 

1482563 e 1278624, que totalizam o valor de R$ 4.719,62-, 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) 
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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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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, 
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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: 1011410-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINY GAIVA TAQUES (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 1011410-05.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:15 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARINY GAIVA TAQUES - Contribuinte 

315728 CPF Nº 267.481.181-15 CDA Nº 1128357, 1004252, 1475176 e 

1265356. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.030.0462.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.687,84 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35. 030.0462.001. I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1004252/2014, 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 1004252/2014 – 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 

1004252/2014, 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 

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 1004252, 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 1128357, 

1475176 e 1265356, que totalizam o valor de R$ 6.338,98-, 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 22/08/2023 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, 
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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 (22/08/2023), 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, 23 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: 1011410-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINY GAIVA TAQUES (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 1011410-05.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:15 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARINY GAIVA TAQUES - Contribuinte 

315728 CPF Nº 267.481.181-15 CDA Nº 1128357, 1004252, 1475176 e 

1265356. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.030.0462.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.687,84 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35. 030.0462.001. I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1004252/2014, 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 
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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 1004252/2014 – 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 

1004252/2014, 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 

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 1004252, 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 1128357, 

1475176 e 1265356, que totalizam o valor de R$ 6.338,98-, 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 22/08/2023 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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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: 1011405-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011405-80.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:24 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOSÉ ALBERTO ALVES - Contribuinte 

9727 CPF Nº 123.273.286-91 CDA's Nºs 1221599 e 1078006. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.14.064.0273.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.519,61 

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 IPTU's que recaiu(iram) sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.14.064.0273.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1078006/2014, 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 1078006/2014 – 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 

1018006/2014, 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 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 
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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 1078006, 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 ao crédito tributário inserido na CDA nº1221599 , que totaliza o 

valor de R$ 2.166,02 -, 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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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: 1011405-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011405-80.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:24 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOSÉ ALBERTO ALVES - Contribuinte 

9727 CPF Nº 123.273.286-91 CDA's Nºs 1221599 e 1078006. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.14.064.0273.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.519,61 

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 IPTU's que recaiu(iram) sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.14.064.0273.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1078006/2014, 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 1078006/2014 – 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 

1018006/2014, 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 

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 1078006, 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 ao crédito tributário inserido na CDA nº1221599 , que totaliza o 

valor de R$ 2.166,02 -, 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 
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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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 356 de 711



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: 1011411-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (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 1011411-87.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:29 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MATIAS BORGES - Contribuinte 

734896851 CPF Nº 531.542.901-68 CDA's Nºs 1153480, 1045438, 

1560994 e 1314874. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.22.004.2819.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.827,63 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.22.004.2819.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1045438/2014, 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 1045438/2014 – 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 

1045438/2014, 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 

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 1045438, 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 1153480, 

1560994 e 1314874, que totalizam o valor de R$ 4.467,25-, 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 22/08/2023 , 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, 
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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 (22/08/2023), 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, 23 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: 1011411-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (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 1011411-87.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:29 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MATIAS BORGES - Contribuinte 

734896851 CPF Nº 531.542.901-68 CDA's Nºs 1153480, 1045438, 

1560994 e 1314874. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.22.004.2819.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.827,63 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.22.004.2819.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1045438/2014, 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 
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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 1045438/2014 – 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 

1045438/2014, 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 

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 1045438, 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 1153480, 

1560994 e 1314874, que totalizam o valor de R$ 4.467,25-, 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 22/08/2023 , 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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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: 1011412-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (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 1011412-72.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:50 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MURILO DOMINGOS - Contribuinte 9770 

CPF Nº 242.393.308-82 CDA's Nºs 1228764, 1050367, 1469260 e 

1344069. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.052.0015.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.454,33 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.052.0015.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1050367/2014, 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 1050367/2014 – 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 

1050367/2014, 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 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 360 de 711



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 1050367, 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 1228164, 

1469260 e 1344069, que totalizam o valor de R$ 4.096,89-, 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/a Executado/a 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 22/08/2023, 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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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: 1011412-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (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 1011412-72.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:50 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MURILO DOMINGOS - Contribuinte 9770 

CPF Nº 242.393.308-82 CDA's Nºs 1228764, 1050367, 1469260 e 

1344069. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.052.0015.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.454,33 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.052.0015.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1050367/2014, 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 1050367/2014 – 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 

1050367/2014, 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 

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 1050367, 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 1228164, 

1469260 e 1344069, que totalizam o valor de R$ 4.096,89-, 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/a Executado/a no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 
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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 22/08/2023, 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 (22/08/2023), 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, 23 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, 
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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: 1011413-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO APARECIDO PALHARI (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 1011413-57.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:21:58 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: ONILDO APARECIDO PALHARI - 

Contribuinte 734802030 CPF Nº 047.277.039-04 CDA's Nºs 1124569 e 

1000140. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.024.0154.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.505,69 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.024.0154.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1000140/2014, 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 1000140/2014 – 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 

1000140/2014, 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 

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 1000140, 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 ao crédito tributário inserido na CDA nº 1124569, que totalizam o 

valor de R$ 2.159,33-, 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/a Executado/a 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 22/08/2023, 

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 
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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 (22/08/2023), 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, 22 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: 1011413-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO APARECIDO PALHARI (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 1011413-57.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:21:58 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: ONILDO APARECIDO PALHARI - 

Contribuinte 734802030 CPF Nº 047.277.039-04 CDA's Nºs 1124569 e 

1000140. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.024.0154.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.505,69 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 IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.024.0154.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1000140/2014, 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 
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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 1000140/2014 – 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 

1000140/2014, 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 

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 1000140, 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 ao crédito tributário inserido na CDA nº 1124569, que totalizam o 

valor de R$ 2.159,33-, 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/a Executado/a 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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 22 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 
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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: 1011415-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA BUREI (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 1011415-27.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:22:05 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SUZANA BUREI - Contribuinte 348843 

CPF Nº 857.542.509-91 CDA's Nºs 1123276 e 1031263 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.2.45.037.0417.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.018,54 

DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representado pela(s) CDA's indicadas na inicial, 

referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.45.037.0417.001. 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 1031263/2014 – 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 1031263/2014, 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 aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 
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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 1031263, 

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 ao crédito tributário inserido na CDA nº 1123276, que totaliza o 

valor de R$ 4.832,20-, 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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011415-27.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:22:05 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SUZANA BUREI - Contribuinte 348843 

CPF Nº 857.542.509-91 CDA's Nºs 1123276 e 1031263 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.2.45.037.0417.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.018,54 

DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representado pela(s) CDA's indicadas na inicial, 

referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.45.037.0417.001. 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 1031263/2014 – 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 1031263/2014, 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 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 1031263, 

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 ao crédito tributário inserido na CDA nº 1123276, que totaliza o 

valor de R$ 4.832,20-, 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 
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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 22/08/2023, 

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 (22/08/2023), 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, 23 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 370 de 711



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.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 14:37:11.858 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WALDECY CORREA DA SILVEIRA 

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 12, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-050 CPF nº 002.151.121-72 - Contribuinte 393117 CDA's Nºs 

1133241; 1034649, 1466174 e 1274933. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.44.010.0126.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.166,33 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.44.010.0126.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1034649/2014, 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][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 1034649/2014 – 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 1034649/2014, 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 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][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 1034649, 

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 1133241, 

1466174 e 1274933, que totalizam o valor de R$ 7.687,70-, 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 24/08/2023, 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, 
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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 (24/08/2023 ), 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, 24 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1006182-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

A.H. DELUZ - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

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 SENTENÇA Autuação: 12/03/2018 Ultima distribuição: 

13/03/2018 HABEAS DATA Nº 1006182-49/2018 IMPTte: A. H. DELUZ - ME 

– CNPJ nº. 11.838.870/0001-50 IMPTda: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DA PREFEITURA DA CIDADE DE CUIABÁ 454 Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE HABEAS DATA, distribuída inicialmente no Juízo da 

Décima Vara Cível da capital na data de 12/03/2018, impetrada por A. H. 

DELUZ-ME em face de omissão atribuída à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DA PREFEITURA DA CIDADE DE CUIABÁ, na pessoa do 

Secretario Municipal de Fazenda, consubstanciada na inércia em fornecer 

cópia dos Processos Administrativos Fiscais nºs. 01/2015; 101139/2015 e 

101134/2015, no qual pretende, em sede de tutela provisória de evidência, 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é objeto da 

EXECUÇÃO FISCAL N° 1004095-91/2016, em trâmite nesta Vara 

Especializada, com a consequente suspensão da restrição do nome da 

Empresa Impetrante do cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito, até a apresentação pela Autoridade Impetrada de cópia dos 

processos administrativos retromencionados, que deram origem às CDA’s 

n°s 1247432; 1247470 e 1247471. No mérito, requereu a procedência do 
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pedido, para determinar à Autoridade Impetrante o fornecimento de cópia 

integral dos Processos Administrativos Fiscais n°s 01/2015; 101139/2015 

e 101134/2015. Por fim, requereu a notificação da Autoridade Coatora 

para que preste as informações, no prazo de lei, com a intimação do 

ilustríssimo Representante do Ministério Público para atuar como fiscal da 

lei e a tramitação prioritária do processo em face das demais ações, nos 

termos da legislação regente – ID nº 12176508. Junto com a inicial vieram 

os documentos - ID’s nºs 12176510, 12176511, 12176515, 12176530, 

12176533, 12176536, 12176538, 12176541, 12176548. Autos conclusos, 

na data de 13/03/2018 o Juízo da Décima Vara Cível da Capital verificando 

que a Impetrante direcionou a petição inicial para Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Capital, determinou o encaminhamento dos autos para 

a devida redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias – ID 

nº 12187018, data em que foram redistribuídos a este Juízo – Evento nº 

14978157, vindo à conclusão em 15/03/2018 – Evento nº 15013200. Em 

23/07/2018 este Juízo determinou a intimação do Impetrante para que 

promovesse a EMENDA À INICIAL, declinando pedido compatível com a via 

eleita e indicando corretamente o polo passivo desta ação mandamental, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme previsão contida no Art. 10 da Lei n. 9.507/1997 c/c Arts. 330, 

§1º, inc. I c/c 321, Parag. Único do CPC/2015, extinguindo-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do CPC/2015 – ID 

nº 14323331. Na data de 14/08/2018 o Impetrado, através de seu 

Advogado, protocolou petição, na qual requereu seja alterado o nome da 

Autoridade Coatora presente nestes autos para veicular em face do Sr. 

Prefeito de Cuiabá ou quem lhe fizer as vezes. Na oportunidade, 

asseverou que a via de habeas data fora eleita tendo em vista ser a 

específica para sanear o entrave gerado no direito de defesa do 

Impetrante nos autos PJe n° 1004095- 91/2016, em vistas à via escorreita 

de Mandado de Segurança ser de caráter residual. Ao final, requereu 

fosse recebida a emenda à inicial para alterar o polo passivo e receber os 

argumentos de fato e direito expostos, dando-se o devido prosseguimento 

da ação – ID nº 14718729. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, registra-se que apesar de oportunizado para que 

declinasse pedido compatível com a via eleita, na petição de ID 14718729, 

o Impetrante insistiu na tese de que a ação constitucional de habeas data 

é a via adequada para a suspensão a exigibilidade do crédito tributário e o 

fornecimento de cópia de processos administrativo. Sabe-se que o 

HABEAS DATA é instrumento de garantia a direito individual, criado no 

ordenamento jurídico pátrio pela Constituição da República de 1988, cujo 

objetivo primordial é a salvaguarda do registro correto de dados relativos à 

pessoa, assegurando o seu conhecimento e, se necessário for, a sua 

retificação ou complementação, in verbis: “Art. 5º, inc. LXXII: 

conceder-se-à habeas data: a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) 

para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo.” (negritei). Regulando o processo e 

procedimento da AÇÃO DE HABEAS DATA em nível infraconstitucional, a 

Lei nº 9.507/1997 estabelece em seu Art. 7º que: “Art. 7° Conceder-se-á 

habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas 

à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de 

dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de 

contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que 

esteja sob pendência judicial ou amigável.” (negritei). Os Doutrinadores 

Hely Lopes Meirelles, Arnaldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[1] 

prelecionam que: “Habeas data é o meio constitucional posto à disposição 

de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de 

registros concernentes ao postulante e constantes de repartições 

públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus 

dados pessoais (CF, art. 5º, LXXII, "a" e "b"). (...) o habeas data não se 

confunde com a garantia constitucional de obter certidões, justificando-se 

pelo simples interesse, que não necessita de maiores motivações, do 

impetrante que deseja conhecer o teor dos dados e registros e 

eventualmente retificá-los. A doutrina dominante considera que só cabe a 

impetração se a autoridade se recusar a prestar as informações ou a 

fazer as correções em tempo razoável. (...) É indispensável, sob pena de 

indeferimento da inicial, a prova de que a entidade depositária do registro 

ou banco de dados se recusou a prestar as informações (ou deixou de 

decidir sobre a matéria em dez dias) ou se recusou a fazer as retificações 

ou as anotações cabíveis (ou deixou de decidir sobre a matéria em quinze 

dias).” É entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que 

a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de 

uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em 

responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita 

(por omissão ou retardamento no fazê-lo). Pois bem. Na hipótese destes 

autos eletrônicos, constata-se que o Impetrante não pretende assegurar o 

conhecimento de informações, tampouco há na inicial qualquer pedido de 

retificação dos dados existentes nos autos dos Processos 

Administrativos Fiscais, ou mesmo, requerimento para anotações nos 

assentamentos em nome do Impetrante, que se encontram arquivados em 

registro ou banco de dados da Prefeitura Impetrada. Com efeito, 

verifica-se no caso que a pretensão apresentada na presente ação é a 

SUSPENSÃO A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS constantes 

das CDA’S n°s 1247432 e 1247471, que deram origem à Execução Fiscal 

n° 1004095-91.2016, em trâmite neste Juízo, em sede de tutela provisória 

de evidência, e no mérito, o FORNECIMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DOS 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS n.°s 01/2015; 101139/2015 e 

101134/2015. Ora, acerca da suspensão da exigibilidade do credito 

tributário pretendida pelo Impetrante na inicial e na emenda, estabelece o 

Código Tributário Nacional que somente se mostra possível nas hipóteses 

disciplinadas no Art. 151, verbis: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial. VI – o parcelamento. Já 

no que se refere ao requerimento de obtenção de cópia de processos 

administrativos, há que se consignar que tal pretensão igualmente não 

encontra amparo na via eleita, conforme entendimento jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E 

CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. É pacífico o entendimento nessa Corte 

Superior no sentido de que a utilização do habeas data está diretamente 

relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na 

recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de 

forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo). 2. Na 

hipótese dos autos, todavia, o impetrante não pretende assegurar o 

conhecimento de informações, até porque já teve acesso a todos os 

dados do Conselho de Justificação, conforme documentação apresentada 

às fls. 12/19. Tampouco há na inicial qualquer pedido de retificação dos 

dados existentes nos autos que se encontram arquivados na Ajudância 

Geral do Quartel General do Exército. O objetivo do presente habeas data 

é tão somente obter cópia dos autos do processo administrativo do 

Conselho de Justificação a que foi submetido em 1998, bem como 

certidões correlatas a esse mesmo processo de justificação, FINALIDADE 

NÃO AMPARADA PELA VIA ELEITA, conforme já decidiu esta Corte. 

Precedentes: RESP 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 

24.5.2007; EDHD 67/DF, Primeira Seção, rel. Ministra Denise Arruda, DJ de 

2/8/2004. 3. Processo extinto sem resolução de mérito. (STJ, Primeira 

Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, HD 232 

(2011/0253425-7 de 08/03/2012), Julg. 29/02/2012, Primeira Seção, Pub. 

08/03/2012).” (grifei e negritei). No mesmo sentido é a jurisprudência do 

nosso Tribunal de Justiça, ex vi: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA 

– REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

EXTRAÇÃO DE CÓPIAS – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO – PRAZO RAZOÁVEL – EXCESSO INJUSTIFICADO – 

ILEGALIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS O 

PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS PELO IMPETRANTE – SEGURANÇA 

CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.1. A Lei Complementar n. 111/2002 

prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a 

defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das 

sociedades de economia mista.2. A obstacularização de extração de 

cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o 

exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, 

SANÁVEL PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.3. A demora no 

processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu 
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próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao 

administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo. (TJMT, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, ReeNec 15979/2017, Julgado em 11/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017). (grifei e negritei). ISTO POSTO, não tendo o 

Impetrante declinado pretensão e pedido compatíveis com a 

admissibilidade da presente ação constitucional na sua petição inicial, 

conforme determinado por este Juízo (ID 1432331), na forma do Art. 321 

do CPC/2015[2] , NÃO RECEBO A EMENDA À INICIAL (ID14718729) e, em 

razão da inadequação da via eleita, com fundamento no Art. 10 da Lei n.º 

9.507/1997 c/c § único do Art. 321 CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial (ID 

12176508) e DECLARO EXTINTO este Processo Eletrônico (PJe) sem 

resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do CPC/2015[3]. ISENTO 

de custas, nos termos do Art. 21 da Lei n.º 9.507/1997 c/c Art. 10, inc. XXI 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. HONORÁRIOS sucumbenciais 

inexigíveis, face à inexistência de integração processual com a citação do 

Impetrado, nos termos do Art. 238 do CPC/2015 [4]. INTIME-SE 

imediatamente o Advogado do Autor (PJe e DJe), para fins do Parágrafo 

Único do Art. 10 c/c Art. 15, ambos da Lei n. 9.507/1997[5] c/c Art. 331 do 

CPC/2015[6]. Após, ad cautellun, NOTIFIQUE-SE (PJe) o Representante do 

Ministério Público que oficia perante esta Vara de Execução Fiscal, como 

'custus legis', pelo prazo de cinco dias, CERTIFICANDO-SE em seguida 

sobre a manifestação ou não do Parquet estadual. A seguir, decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e em seguida 

INTIME-SE pessoalmente o Impetrado desta sentença, para fins do § 3º do 

Art. 331 CPC/2015. Após, DÊEM-SE BAIXAS necessárias e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos no Sistema PJe. PUBLIQUE-SE 

(DJe) na forma do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 23 

de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. In “Mandado de segurança e ações constitucionais”, 32. 

ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 303, 307 e 318. [2]. 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. 3. Art. 9° Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, 

entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias 

dos documentos, a fim de que, no prazo de dez dias, preste as 

informações que julgar necessárias. Art. 12. Findo o prazo a que se 

refere o art. 9°, e ouvido o representante do Ministério Público dentro de 

cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser proferida 

em cinco dias. [4]. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o 

réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 5. 

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de 

habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto 

no art. 15. Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data 

cabe apelação. [6]. Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá 

apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se 

não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao 

recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a 

contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, 

observado o disposto no art. 334. § 3o Não interposta a apelação, o réu 

será intimado do trânsito em julgado da sentença. 7. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...).

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 1776-44.2016.811.0082

 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: JOSE RICARDO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 . Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem 

assim diante do pedido formulado pela parte requerente, designo o dia 

29-10-2018 às 15h para a realização de audiência de instrução para oitiva 

de testemunha (s).Por outro lado, fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a 

parte requerente apresente o rol de testemunhas (CPC, art. 357, §4º), 

atendo-se ao número máximo autorizado pela norma processual civil (CPC, 

art. 357, §6º), sob pena de indeferimento da prova requerida.Por fim, 

considerando que a intimação da testemunha é, em regra, incumbência do 

advogado da parte que arrola (CPC, art. 455), deverá a parte requerente 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data 

da audiência, cópias das correspondências de intimações e dos 

comprovantes de recebimento (CPC, art. 455, §1º), sob pena de 

presunção legal de desistência de suas inquirições (CPC, art. 455, 

§2º).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 25 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 1802-71.2018.811.0082

 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: JOSÉ RUBENS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901, SEONIR ANTONIO JORGE - OAB:23.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta por JOSÉ RUBENS VIEIRA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela de 

urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, 

proveniente do auto de infração n. 1300737, bem como todos os efeitos 

dele decorrentes.

Aduze, em síntese, que foi autuado por suposto ilícito ambiental em área 

de preservação permanente.

No entanto, alega ilegitimidade passiva, uma vez que não é possuidor e 

nem proprietário do imóvel onde ocorreu o suposto ilícito.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, com 

fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013 e Decreto Federal n. 

9.873/99.

 A inicial foi instruída com os documentos de fls. 17/40.

À fl. 41 foi determinada a remessa dos autos a esta Vara Especializada do 

Meio Ambiente, em virtude da incompetência absoluta da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública.

 À fl. 43 foi determinada a intimação do autor para emendar a inicial, para 

juntar cópia legível do auto de inspeção, o que foi feito às fls. 47.

A apreciação da liminar foi postergada para após manifestação do 

requerido (fl. 49).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação às fls. 50/64 

sustentando a ausência dos requisitos para a concessão da medida 

liminar pretendida e inocorrência da prescrição intercorrente.

É o relato.

DECIDO.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (medida 

liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, do CPC/2015).

 Não obstante os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro, nos documentos 

que acompanham a inicial, a boa aparência do direito do requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

O requerente sustenta não ser o proprietário ou possuidor do imóvel rural 

descrito nos atos administrativos atacados.

Segundo consta na inicial, o requerente foi quem recebeu os agentes da 

SEMA, bem como consta no auto de inspeção n. 143900, como 

proprietário do imóvel rural embargado, por esse motivo foi lavrado o Auto 

de Infração n. 130737 e Termo de Embargo/Interdição n. 122932.

No entanto, a não condição de proprietário ou possuidor do imóvel em que 

se deu a degradação ambiental, ora registrada no Auto de Infração n. 

130737 e Termo de Embargo/Interdição n. 122932, não afasta, por si só, o 

status de poluidor/degradador, responsável, direta ou indiretamente, por 
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atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso IV, da Lei n. 

6.938/1985).

Nessa linha de intelecção o e. TJMT assentou:

 "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL 

- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA PARA A SUSPENSÃO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO E PARA A SUSPENSÃO/VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AGRAVADONA DÍVIDA ATIVA- ALEGADA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ACOLHIMENTO - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA PROVA INEQUÍVOCA CONVENCEDORA DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - INCIDÊNCIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Ausente a prova inequívoca de que a tese levantada pelo autor comporte 

a probabilidade máxima de êxito na demanda, há que ser mantido o 

indeferimento da tutela antecipada pleiteada initio litis. Ademais, respondem 

pela infração conjunta ou separadamente, todos aqueles que de qualquer 

forma concorrerem para sua prática ou deixarem de adotar medidas 

preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência, inteligência da Lei 

Complementar Estadual n. 38/1995." (RAI n. 118649/2010. 4º Câmara Cível. 

Relator Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS. 

Julgado em 02-8-2011). [sem destaque no original]

Desse modo, deve-se buscar saber qual o agente responsável pela 

conduta causadora do dano, e não se ater tão-somente na identificação 

de quem é o proprietário da área sobre a qual o dano ambiental ocorreu, 

sendo certo que, na hipótese, o requerente não constituiu prova hábil, 

nesta fase processual, a descaracterizar sua legitimidade para figurar no 

Auto de Infração n. 130737 e Termo de Embargo/Interdição n. 122932.

O requerente sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Fundamenta sua pretensão em dispositivos da Lei Federal n. 9.873/1999 

(art. 1º) – que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação 

punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta – e do 

Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da 

infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada 

pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas 

da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, 

portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação 

punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou 

Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. 

AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para 

apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional 

quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a 

existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 

1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e 

julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), 

ocorrida em 1º-11-2013.

Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações 

ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental 

estadual e por policiais militares especializados, não finalizados até 

1º-11-2013, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 

1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais previstos no 

seu art. 19 – prescrição quinquenal para apurar a prática de infrações 

contra o meio ambiente – e seus §§ 2º – prescrição trienal em razão de 

processo paralisado (prescrição intercorrente) – e 3º – prescrição pelo 

prazo previsto na lei penal, quando a infração ambiental também constituir 

crime –, bem assim os seus marcos interruptivos, os quais estão descritos 

no seu art. 20 – I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela 

cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - 

por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do 

fato, devendo ser considerado ato inequívoco da administração aqueles 

que impliquem em instrução ou impulso processual; e III - pela decisão 

condenatória recorrível –, tendo em vista a sua natureza eminentemente 

processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 130737 foi 

lavrado em 16-7-2012 (fl. 02 do processo administrativo – CD fl. 48).

O requerente foi notificado em 9-8-2012 (fl. 12 do processo administrativo 

– CD fl. 48) e apresentou defesa administrativa em 3-9-2012 (fls. 13/14 do 

processo administrativo – CD fl. 48).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração 

pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo 

Administrativo n. 387309/2012, como: Termo de juntada da defesa, datado 

de 24-7-2013 (fl. 13 do processo administrativo – CD fl. 48); despacho 

determinando a certificação de outros autos de infrações, datado de 

2-7-2015 (fl. 30 do processo administrativo – CD fl. 48); certidão de 

inexistência de outros autos de infração, datado de 6-5-2016 (fl. 31 do 

processo administrativo – CD fl. 48); e despacho encaminhando o 

processo para análise, datado de 4-10-2017 (fl. 32 do processo 

administrativo – CD fl. 48);

A Decisão Administrativa n. 1397/SPA/SEMA/2017 (flS. 33/34 do processo 

administrativo – CD fl. 48) que homologou o Auto de Infração n. 130737 foi 

referendada pela Autoridade Administrativa em 8-11-2017 (fl. 34 do 

processo administrativo – CD fl. 48), data que deve ser compreendida 

como sendo a data do término do processo administrativo de apuração da 

infração.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 317840/2009 foi 

finalizado – 8-11-2017 –, devem ser aplicadas as normas contidas no 

Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos 

prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, 

conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo 

trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 

1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 

335 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, 

a causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem 

autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41711 Nr: 2550-06.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURADORA-GERAL FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:19.185-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer 02(duas)cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26505 Nr: 1087-34.2015.811.0082

 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): MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATIAS BORGES, Cpf: 53154290168, Rg: 

503.374, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65-3617-9085. 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: Ocupa indevidamente uma área verde IX do 

LoteamentoParque Cuiabá, nesta Capital (matricula nº 37.435- fls. 

162/163).

Despacho/Decisão: Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com 

fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida 

pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar ao invasor/requerido 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe o imóvel construído em área 

pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde, localizada 

no Loteamento Parque Cuiabá, nesta Capital (matrícula n. 37.435), com a 

consequente demolição e remoção das construções.Em caso de 

descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, c/c artigo 537, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, 

consoante preveem os dispositivos legais supracitados.Cite-se por edital 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344, do CPC/2015, tendo em vista 

que, embora as diligências já efetivadas (fls. 169, 174, 177 e 181), o 

requerido não foi encontrado, bem como intime-se o requerido para que 

cumpra a decisão e desocupe o imóvel construído em área 

pública.Ademais, em virtude de convênio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com determinados órgãos públicos e visando 

imprimir maior celeridade ao processo, foi realizada consulta virtual a qual 

informou o mesmo endereço.Considerando que o presente feito 

encontra-se inserido na Meta 6 do CNJ, determino o cumprimento desta 

decisão com a máxima urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 21 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34299 Nr: 1496-39.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERICE DA SILVA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 837, do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio on line 

da quantia R$ 12.878,18 (doze mil, oitocentos e setenta e oito reais e 

dezoito centavos) que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado MERICE DA SILVA NETTO, CPF n. 

455.249.637-91.Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e 

depósito.Após, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.Em caso negativo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22776 Nr: 273-90.2013.811.0082

 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): FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:OAB/MT 12.742, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5959, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:OAB/MT 15.965, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:OAB/MT 10.579, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:OABMT/ 11363

 Vistos.

Intime-se o requerido para manifestar acerca dos esclarecimentos 

prestados pelo perito às fls. 301/306.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ, 

determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41860 Nr: 2649-73.2018.811.0082

 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: RONALDO KROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO E MEIO AMBIENTE/SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por RONALDO KROHLING, qualificado 

nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

deferimento da concessão da tutela de urgência para determinar “a 

suspensão da ação de execução fiscal n. 1000773-40.2017.98.11.005, 

em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT”, bem 

como que o requerido “se abstenha de realizar a inscrição do nome do 

Requerente no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, 

Protesto, SERASA, e também de praticar qualquer ato de cobrança ou 

exigência dos valores da sanção administrativa, até julgamento final da 

presente ação anulatória”.

No mérito, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 

104.482, de 5 de setembro de 2006 – processo administrativo n. 

222.464/2006, bem como de todos os atos administrativos dele 

decorrentes.

Aduz o requerente, em síntese, que foi autuado no dia 5 de setembro de 

2006 – auto de infração n. 104.482/2006, por “desmatar 237,09 hectares 

de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano 2005, nas 

coordenadas geográficas (...)”.

Relata que não se manifestou na esfera administrativa, sendo julgado a 

revelia, com aplicação de pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) 

por hectare de área de reserva legal desmatada.

Sustentando a nulidade do Auto de Infração, pois teria violado a garantia 

constitucional do devido processo legal, a qual compreende o 

contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, requereu a 

suspensão da exigibilidade do débito e do executivo fiscal já proposto, até 

o julgamento final da presente ação.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 35/201.

É o relato. DECIDO.

Insurge-se o requerente em face dos atos da Administração Pública 

estadual, decorrentes do Auto de Infração n. 104.482. Assim, propôs a 

presente ação ordinária objetivando a suspensão da exigibilidade do 

débito e do executivo fiscal já proposto, até o julgamento final da demanda.

De início, importante destacar que a ação desconstitutiva pode ser 

proposta mesmo após o início da execução fiscal. Contudo, o Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de reunião das 

ações a fim de serem julgadas pelo mesmo juízo, evitando a ocorrência de 

decisões contraditórias e preservando a segurança jurídica e a economia 

processual.

 Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. CONEXÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Conforme pacífica 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, há conexão entre ação 
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ordinária desconstitutiva do crédito tributário e a execução fiscal. 

DESACOLHIMENTO LIMINAR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NA FORMA 

DO ARTIGO 120, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.”

 (TJ-RS - CC: 70051713618 RS , Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, 

Julg: 26/10/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2012) 

[sem destaque no original].

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. 

MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão pubicada em 

11/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum 

publicado na vigência do CPC/73. II. Na forma da jurisprudência do STJ, 

“havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito 

fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões 

conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o 

respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo 

regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/08/2013) [sem destaque no original].

Acerca do instituto da conexão, o legislador brasileiro conceitua no artigo 

55, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente 

produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência 

relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar 

e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia 

processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal 

e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da 

conexão.

Registra-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é 

relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de 

ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação, e não um 

critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo 

magistrado.

Infere-se dos documentos apresentados pelo requerente na inicial, que o 

débito impugnado na presente já foi executado pelo Estado de Mato 

Grosso, por meio do executivo fiscal proposto na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino (MT).

Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, ajuizada primeiro a 

execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as 

ações, motivo pelo qual a presente demanda deve ser remetida para a 

Comarca de Diamantino (MT).

Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação em favor da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), 

para onde deverá ser remetida esta ação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25434 Nr: 260-23.2015.811.0082

 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): FERREIRA DA SILVA NETTO LTDA-ME, 

ADEILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Ferreira da Silva - 

OAB:14264, Manoel Costa Parrião - OAB:13944, Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978/MT, Pedro Rodrigues dos Santos - 

OAB:13.445-E

 Vistos.

Intime-se a requerida FERREIRA DA SILVA NETTO LTDA – ME, 

pessoalmente, para que deposite o valor dos honorários periciais em juízo 

(fl. 1259), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova 

pericial.

Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 6 do CNJ, 

determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39405 Nr: 1089-96.2018.811.0082

 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: MOACIR JOSE DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22.774-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 187/194, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Quanto ao pedido do requerente para condenar o Estado de 

Mato Grosso em litigância de má-fé, não vislumbro sua existência, haja 

vista que não se verifica no caso concreto situação que caracterize má-fé 

ou ato atentatório à dignidade da justiça, senão o mero trâmite da demanda 

e o exercício regular do direito de petição pelo ora embargante que apenas 

exerceu seu direito de ampla defesa e contraditório, ambos assegurados 

pela Constituição Federal. De se notar, ainda, que não há qualquer ato 

processual praticado pelo embargante no sentido de ludibriar o juízo ou 

mesmo causar embaraço ao processo. Ademais, por entender que, dada 

a gravidade da medida, somente é possível quando não houver dúvida 

acerca da conduta desleal, procrastinadora ou temerária praticada, 

exigindo conduta alinhada às hipóteses previstas no artigo 80, do CPC, 

demonstração sem a qual não é possível cogitar a sanção, o que não 

aconteceu no presente caso.Assim, visando dar prosseguimento ao feito, 

cumpra-se o já determinado às fls. 183-v/184, promovendo-se a citação 

do requerido.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 6435-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, 

ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, WANDERLEI DE JESUS 

DUTRA, BELZAILTON AUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EDUARDO MAHON - OAB:MT 6363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, UNIC -PANTANAL - OAB:, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR O o assistente de acusação Dr. 

EDUARDO MAHON, o advogado Waldir Caldas Rodrigues OAB/MT n°. 

6591, defensor do acusado Crystopher Pereira da Costa e o advogado Dr. 

Abenur amurami OAB/MT n° 9107, defensor de acusado Wanderlei de 

Jesus Dutra que foi redesignado o dia 13 de dezembro de 2018 às 09 

horas, para a realização do Julgamento dos acusados pelo Tribunal 

Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 354902 Nr: 16629-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO NASCIMENTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207

 Sem delongas, tendo em vista que a defesa do recuperando, por motivos 

pessoais, não poderá estar presente na data designada para audiência 

admonitória, DEFIRO o pedido formulado para a antecipação do ato à fl. 

355/356.

Assim, cancelo à audiência designada para o dia 29.08.2018, às 14:00 

horas e designo novo ato para o dia 24.08.2018, às 14:00 horas.

Requisite-se o recuperando.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 475089 Nr: 15007-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE GRAZIELI TOMIXA MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Sem delongas, com relação ao pedido de prisão formulado na 

manifestação retro, destaco que este juízo é incompetente para tanto, já 

que nos termos do art. 1.556 da CNGCGJ/MT: “A expedição de guia de 

recolhimento ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o Juízo das 

Execuções Penais recusar seu recebimento, se não acompanhada de 

prova legal a respeito, observado o disposto na norma anterior”.

Nessa perspectiva, determino o retorno dos autos ao juízo da condenação 

para a adoção das medidas que entender cabíveis.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389666 Nr: 19110-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS DUARTE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT

 Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela defesa 

e, como o referido recuperando Jonatas Duarte Gonçalves está recluso 

na Penitenciaria Major PM Zuzi Alves da Silva da Comarca de Água Boa 

/MT, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos àquela comarca.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 501923 Nr: 40953-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO BARBOSA ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifico que as partes impugnaram o cálculo de 

fl. 45 e o Ministério Público manifestou-se contrário à remição concernente 

aos dias trabalhados apontados no atestado de fl. 48 por entender que, 

além do referido atestado, devem ser juntadas aos autos as folhas de 

frequência e/ou folha-ponto referentes às atividades desenvolvidas.

2. Pois bem, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos 

autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público 

acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou 

folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez 

que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa 

dada ao art. 129 pelo i.representante ministerial.

3. Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade 

administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do 

registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, 

com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar 

ou de atividades de ensino de cada um deles”.

 4. Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional 

encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam 

trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas 

estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a 

necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das 

folhas de frequência ou documento semelhante.

5. Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias 

características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca 

a presunção de veracidade que se traduz na máxima de que o ato 

praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os 

efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante 

procedimento próprio.

6. Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em recente decisão, assim ementada:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – RECURSO 

MINISTERIAL – 1. INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA INSUFICIENTES 

– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS TRABALHADOS E 

ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – DOCUMENTOS HÍGIDOS E 

CONVINCENTES, HÁBEIS PARA COMPROVAR DIREITO À REMIÇÃO COMO 

PREVISTO EM LEI – 2. TRABALHO AOS SÁBADOS - JORNADA INFERIOR 

A SEIS HORAS - DESCONSIDERAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS 

TRABALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – JORNADA INFERIOR DE TRABALHO 

DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES 

DO STF E STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL. 1. Ao tratar sobre o instituto da remição, a Lei de 

Execução Penal não faz nenhuma exigência do relato pormenorizado da 

jornada de trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido 

pela Administração da unidade prisional, certificando a aptidão do 

reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período (matutino de 

vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal documento, tem 

presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser impugnada a 

tempo e modo, especificamente. 2. Obrigatório o cômputo do dia de 

sábado efetivamente trabalhado pelo reeducando em jornada inferior - 4 

horas - à prevista em lei - 6 horas - devidamente demonstrada, quando o 

faz por ordem da Administração Penitenciária, sob pena, de violação dos 

princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ante o dever 

estatal de honrar o compromisso de remir a pena. (AgExPe 157193/2017, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). Grifos nosso

7. A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que 

exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de 

comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional 

onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais 

absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento 

carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o 

atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

8. Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer 

questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si 

ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples 

invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para 

descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, 

preenche os requisitos previstos em lei.

9. Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e 

na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 131 dias em 

favor do recuperando que deverão ser inseridos no novo cálculo de pena 

a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já determino.

10. Ademais, defiro conforme requerido pelas partes no sentido de serem 

observadas, por ocasião da confecção do novo cálculo, as frações 

correspondentes à natureza dos delitos.

11. Cumpridas as determinações supra, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa, com posterior conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 356892 Nr: 18889-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA LENA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Laís Caroline Oliveira Pinto - OAB:23.370

 Vistos, etc.

1. Trata-se de executivo de pena de Rosa Lena de Abreu.

2. Progressão de regime para o semiaberto no dia 18.12.2013 (fl. 126).

3. A penitente formulou, à fl. 197, pedido de autorização para viajar até o 

Município de Porto Velho/RO, no período de 09 a 16 de setembro. Informou 

que permanecerá hospedada na residência de sua ex-sogra, conforme já 

feito anteriormente.

4. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, desde que 

respeitado o prazo máximo de 07 dias (fl. 202).

5. É o relato. Decido.

6. Em análise dos autos, observo que a penitente não violou as condições 

impostas para o cumprimento de pena no atual regime, visto que, vem 

comparecendo mensalmente em juízo para assinar o termo.

7. Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, autorizo a 

reeducanda a se deslocar até o endereço situado na Rua Vicente 

Fontoura, n. 8787, Casa São Francisco – CEP 76813-260 – Porto 

Velho/RO, com prazo máximo de 07 (sete) dias, nos termos do art. 124, da 

LEP, pelo período de 09/09/2018 à 16/09/2018, condicionado ao 

cumprimento das seguintes providências:

a) acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de 

passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos gastos com combustível (no 

caso de veículo próprio);

b) não se ausentar desta Comarca por período superior a 07 (sete) dias 

(LEP, artigo 124);

 c) informar à Central de Monitoramento Eletrônico o endereço onde ficará 

hospedado.

8. Com o cumprimento das sobreditas providências, expeça-se alvará de 

autorização de viagem.

9. Comunique-se à Central de Monitoramento Eletrônico.

10. Intime-se a reeducanda acerca das condições impostas ao 

deferimento da autorização de viagem.

11. Expeça-se o necessário.

12. No mais, proceda-se conforme determinado nos itens 2 e 3 da decisão 

de fl. 198.

13. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 481619 Nr: 21348-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANIL FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16389

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Zanil Ferreira Gomes, na qual cumpre a 

pena de 03 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito, 

consistente na prestação de serviço à comunidade (cf. decisão da 

apelação criminal n. 1448/2017- TJMT).

2. Ante sua não localização para audiência admonitória foi determinada a 

suspensão do regime de pena e decretada sua prisão (fl. 36).

3. Sobreveio pedido da defesa para revogação da prisão e a designação 

de audiência admonitória para dar início ao cumprimento da reprimenda.

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

5. É o relato. Decido.

6. Da análise dos autos, dos documentos juntados pela defesa e, ainda, 

em consulta ao site do TJMT, verifico que o pedido de revogação do 

decreto de prisão formulado pela defesa merece acolhimento. Senão 

vejamos.

7. Não obstante o recuperando tenha mudado de domicílio sem comunicar 

ao juízo, não há notícia de que tenha sido denunciado ou condenado por 

nova prática delitiva.

8. Assim, e tendo em vista que a pena também visa a reinserção do 

executado no meio social, tenho por desnecessária sua prisão.

9. Ademais, o apenado apresentou endereço atualizado, bem como 

demonstrou interesse em comparecer em juízo para justificar o ocorrido e 

dar início à sua pena.

10. Nessa perspectiva, REVOGO o decreto de prisão do executado ZANIL 

FERREIRA GOMES e DESIGNO audiência de justificação para 17.09.2018, 

às 14h00min.

11. Designo, ainda, o dia 10.09.2018, às 14h00min, para que o 

recuperando seja submetido a avaliação psicossocial pela equipe deste 

Juízo.

12. Recolham-se os mandados de prisão expedidos.

13. Intime-se o apenado, o advogado via Dje. Ressalte-se no mandado de 

intimação que o não comparecimento a audiência de justificação implicará 

na expedição de novo decreto de prisão.

14. Ciência ao Ministério Público.

15. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 443406 Nr: 20146-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA GREYCE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Intime-se, a Defesa, via DJE, para que informe nos autos o novo endereço 

em que a família da recuperanda Angela Greyce Pimenta encontra-se 

residindo.

Com o aporte da informação, realize-se nova tentativa de visita “in loco”.

Outrossim, submeta-se a penitente aos exames legais.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 354545 Nr: 16212-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:17692/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos à Defesa, com a finalidade de manifestar acerca do 

cálculo de pena de fls. 565.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 536795 Nr: 28382-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10.565/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL OAB/MT 10565

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

02/10/2018, ÀS 13:45 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): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 533257 Nr: 24997-11.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LUIZ VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI DA SILVA - 

OAB:27557/PR, PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB:90964/PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. LAURI DA SILVA OAB/PR 27.557

DR. PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/PR 90.964

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

08/10/2018, ÀS 13:20 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.: 506733 Nr: 45739-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR JUNIOR DE SOUZA TAQUES, IKARO 

VINICIUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB/MT 13.944

DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB/MT 13.936

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as Razões e Contrarrazões de Apelação 

no prazo legal, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 443361 Nr: 20102-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAIMUNDO CERQUEIRA, LUCAS LUIZ 

MORAES DA SILVA

 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

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Igor Raimundo Cerqueira, Rg: 22062718 Filiação: Isabel 

de Souza Cerqueira, data de nascimento: 02/01/1996, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), aux. de produção, Endereço: Rua 38, N° 128, 

Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Lucas Luiz Moraes da Silva, Rg: 2627715-8 SSP MT Filiação: Luiz 

Ferreira da Silva e Maria Lucia Ferreira de Moraes Candido, data de 

nascimento: 04/01/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serv. gerais, Endereço: Rua 30, Qd. T, Cs. 193, Bairro: Osmar Cabral, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:

INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais precisamente da r. 

sentença condenatória proferida em 07/03/2012, às fls. 237/244, nos 

autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a pretensão 

punitiva descrita na denúncia para CONDENAR JAMILTON DA SILVA 

GAMA ou JONATHAN DA SILVA GAMA pelo delito descrito no Artigo 155, 

§ 4º, inciso IV (5X), c/c artigo 71, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) 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):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 528155 Nr: 20021-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB/MT 15.236

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/10/2018, ÀS 13:20 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): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 535913 Nr: 27546-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/10/2018, ÀS 13:20 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): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 526629 Nr: 18613-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA, LUAN 

VITOR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - OAB:24538/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE. OAB/MT: 24.538/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/09/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Em tempo, DESIGNO a audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 25/09/2018 às 15h30min., oportunidade 

que serão ouvidas 02 testemunhas comuns e interrogados os réus. 

Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiosgo de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face as ausências.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 03 

(três) dias.

III – Após, conclusos.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Paulo e José)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420996 Nr: 26493-80.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FERREIRA, 

Filiação: Mariluce de Jesus Oliveira e João Batista Ferreira, data de 

nascimento: 31/08/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ajudante de cozinha, Telefone 3621-3895. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria 

delitivas em relação ao crime de furto qualificado, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos da denúncia para CONDENAR o réu JOÃO VITOR DE OLIVEIRA 

FERREIRA, 155, caput c.c. art. 65, incisos I e III, d, ambos do Código 

Penal.Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.A pena prevista para o crime de furto simples é de 01 (um) a 04 

(quatro) anos de reclusão e multa.Analisando as circunstâncias judiciais 

descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é 

normal do tipo em razão do pleno conhecimento do caráter ilícito da 

conduta. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do 

acusado. O motivo do crime é a obtenção de lucro fácil e rápido. Não há 

circunstância relevante a ser ponderada. O comportamento da vítima não 

influenciou na prática criminosa.Assim, para o crime previsto no artigo 

155, caput, do Código Penal, de acordo com as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena base em 01 ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Analisando as circunstâncias legais, 

verifico a ocorrência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, 

já que o réu confessou, espontaneamente, perante autoridade, bem como 

era menor de 21 anos de idade na data do crime, todavia, deixo de reduzir 

a pena por tê-la fixado no mínimo e não poder ir aquém deste quantum 

nesta fase.Com efeito, estabeleço a pena de 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 

(DEZ) DIAS-MULTA, tornando-a DEFINITIVA diante da inexistência de 

outras causas ou circunstâncias modificadoras.A reprimenda será 

cumprida em regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do Código 

Penal.Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido.Eventual detração a ser realizada será feita 

pelo juízo da execução.A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 

(dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.Deixo de condenar o 

acusado na reparação dos danos por não ter a vítima sofrido prejuízo 

(artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).Nos termos do artigo 

3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é isento do pagamento de 

emolumentos, despesas e custas.Na hipótese de haver apreensões, 

cumpram-se os artigos 1478 e 1479, da CNGC, restituindo as de origem 

lícita, comprovada a propriedade.Havendo documentos pessoais 

apreendidos, ainda pendentes de restituição, 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”.Intime-se a 

vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP, por 

e-mail.Transitada em julgado para a acusação, expeça-se a guia de 

execução provisória, conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – 

OFÍCIO CRIMINAL, Seção 29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, 

parágrafo único:“Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de 

inocência previsto no artigo 5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser 

promovida se for para beneficiar o réu.Parágrafo único. Havendo trânsito 

em julgado para a acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com 

efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de 

execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção”.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I .Cumpra-se.Cuiabá (MT), 22 de março 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, 24 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 519086 Nr: 11270-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL, VITOR ZIDANE 

CONCEIÇÃO JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426

 Intimar a defesa do réu Vitor Zidane Conceição Jabra, para que apresente 

a resposta de acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 334731 Nr: 15557-98.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PIERRI LEÔNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, Hugueney Alves dos Reis - OAB:8324

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15557-98.2012.811.0042 (CÓDIGO: 334731)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
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RÉU: JOÃO PAULO PIERRI LEÔNCIO

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 136/138.

 O acusado JOÃO PAULO PIERRI LEÔNCIO foi intimado da sentença 

condenatória em cartório e manifestou interesse em recorrer da sentença 

(fls. 194). A defesa interpôs recurso de apelação com as devidas razões 

(fls. 153/163). O recurso é tempestivo (fl. 171).

O representante do Ministério Público apresentou as devidas 

contrarrazões (fls. 172/174).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu JOÃO PAULO de 

fls. 153/163, em efeito devolutivo

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 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.: 506324 Nr: 45298-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINISIOS FIGUEIREDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 PROCESSO Nº45298-13.2017.811.0042 Cód. 506324

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUCAS VINISIOS FIGUEIREDO DA COSTA

 Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que na fase que prevê o artigo 402, do 

Código de Processo Penal, foi requerido pela defesa nova oitiva da vítima 

Ruiter Cândido da Silva (fl. 345) e foi pugnado pela acusação o 

reconhecimento pessoal em juízo do acusado (fl. 346/347).

DEFIRO o requerido pelas partes, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.09.2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

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, 22 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.: 462728 Nr: 2582-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, 

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN, ANISIO NEVES DOS REIS, 

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS, RAFAEL AQUIMIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 PROCESSO CRIME Nº: 2582-68.2017.811.0042 (Código: 462728)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: ALEXSANDRO FERREIRA COSTA

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN

RAFAEL AQUIMIRO VAZ

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS

ANISIO NEVES DOS REIS

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu ANISIO NEVES DOS REIS 

não foi citado pessoalmente (fls. 125/126), diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 152 e determino que o acusado seja citado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se as determinações de fl. 150.

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.: 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 a necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa dos acusados.

Cuiabá - MT, 24 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.: 329442 Nr: 9596-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588-MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º9596-79.2012.811.0042 (CÓDIGO: 329442)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSÉ CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 
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quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 Intimar a defesa do Réu Marcos Antonio Frois, para que no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos a devida procuração, bem como aprensetar 

Resposta à Acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 190691.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387825)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 Vistos etc.

Considerando a devolução das Cartas Precatória para oitiva das 

testemunhas de defesa às fls. 112- verso, 122 e 126.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestar-se acerca das 

testemunhas não encontradas.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 PROCESSO-CRIME Nº 7165-09.2011.811.0042 (Código: 308433)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU MARCOS ANTONIO FROIS

Vistos.

Recebo a denúncia em desfavor do réu, pois presentes os requisitos do 

art. 41, do Código de Processo Penal.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de proposta do 

sursis processual que designo para o dia 20.07.2017, às 15h30min, 

cientificando-se o acusado que deverá comparecer acompanhado de 

advogado e na sua impossibilidade ser-lhe-á nomeado um Defensor 

Público.

Int.

Cuiabá - MT, 24 de janeiro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 Vistos em correição;

I – Intime-se o réu, devendo a secretaria verificar se o endereço do 

mandado ainda não devolvido está correto. Caso o endereço não seja do 

réu, certifique-se e encaminhem-se ao MP, para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias.

II – Determino que seja feita a juntada da certidão negativa ou positiva do 

Oficial de Justiça.

III – Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7165-09.2011.811.0042 (CÓDIGO: 308433)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCOS ANTÔNIO FROIS

 Vistos.

Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão cautelar 

do acusado MARCOS ANTÔNIO FROIS, qual seja, assegurar a aplicação 

da lei penal, não mais subsiste, a revogação do édito é de rigor (art. 316 

do CPP).

Assim, RESTABELEÇO o curso do processo, bem como revogo a prisão 

preventiva do réu MARCOS ANTÔNIO FROIS. Todavia aplico-lhe as 

seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

b) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período 

superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP);

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido anteriormente em seu 

desfavor, caso este não tenha sido cumprido SOMENTE APÓS A 

CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO NO ENDEREÇO CONSTANTE À FL. 

159.

Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa do mandado expedido em 

desfavor do acusado MARCOS ANTÔNIO FROIS no Sistema de Cadastro 

Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

Por fim, intime-se a defesa do acusado para que no prazo no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos a devida procuração, bem como apresente 

Resposta à Acusação no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 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.: 528697 Nr: 20524-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MILTON BORGES RODER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deise Cristina Sanabria 

Carvalho Dias - OAB:19151

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20524-79.2018.811.0042 (CÓDIGO: 528697) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOEL MILTON BORGES RODER Vistos. 

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado às 

fls. 90/101, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria. A defesa traz alegações que incursionam 

no mérito da causa, o que deve ser objeto de análise a partir das provas a 

serem colhidas durante a instrução. Assim, nos termos do art. 399, do 

CPP, mantenho o recebimento da denúncia. Em dando seguimento ao feito, 

deve ser designada audiência única de instrução e julgamento do que trata 

o artigo 400, do CPP, contudo este juízo não tem mais data disponível nos 

próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados para os 

processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo 

os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a 

impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, no 

sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo 

os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos 

até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo 

decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 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.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA AMORIM SAMPAIO 

- OAB:23515/0

 Vistos etc;

Os autos encontram-se na fase de apresentação de memoriais escritos, 

contudo compulsando os autos, verifica-se que a defesa se equivocou ao 

peticionar nos autos Resposta à Acusação, uma vez que esta fase 

processual já se encerrou.

Desta forma, determino o desentranhamento da peça processual de fls. 

135/142 e a intimação da defesa, para querendo, compareça nesse juízo a 

fim de restituir a peça processual.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, com urgência, para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo legal.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 316334 Nr: 15395-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIN CONCEIÇÃO DA SILVA, DIOGO DA 

COSTA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:

 Isto posto e por tudo mais que dos autos consta e ante a comprovação do 

interstício temporal de mais de 08 (oito) anos decorridos depois do trânsito 

em julgado da decisão e lastreado no que me faculta o art. 107, IV, c/c 

arts. 109, V e Artigo 110, § 1º e 112, I, todos do Código Penal, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a pretensão executória da pena em relação ao réu 

SALIN CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, declarando extinto o 

presente feito.Transitada em julgado, dê-se baixa do nome do réu SALIN 

CONCEIÇÃO DA SILVA que teve extinta a sua punibilidade, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias. Diante disto, determino o cumprimento 

imediato da sentença proferida nos autos em face de DIOGO DA COSTA 

MATOS.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos, 

p r o c e d e n d o - s e  à s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.Cumpra-se.Cuiabá, 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.: 519086 Nr: 11270-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL, VITOR ZIDANE 

CONCEIÇÃO JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426

 PROCESSO N.º 11270-82.2018.811.0042 (CÓDIGO: 519086) RÉU(S): 

DOUGLAS LEONARDO MACIELVITOR ZIDANE CONCEIÇÃO JABRAVistos 

etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto 

a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Havendo nos autos, conste no mandado de citação 

pontos de referências para a localização do endereço residencial e/ou 

comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV – Havendo 

pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca 

da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os 

autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais 

devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 

1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação que na hipótese de 

restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição os 

réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de 

veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. 

VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 519086 Nr: 11270-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL, VITOR ZIDANE 

CONCEIÇÃO JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426

 Cód. 519086

Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 
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STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de MARCO ANTONIO FROIS, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. 

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, encaminhe-se ao arquivo provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

novembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 PROCESSO-CRIME Nº 7165-09.2011.811.0042 (Código:308433)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU MARCOS ANTONIO FROIS.

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o réu MARCOS ANTONIO FROIS 

não foi citado, diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 139 e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 2. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 3. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

4. Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.

5. Após, retornem-me conclusos.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494578 Nr: 33855-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN NEVES SANTOS, ELIVAN VIEIRA 

DOS SANTOS, FERNANDA ARAUJO DE SOUZA, CHRISTIAN DE SOUZA 

BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:

 Intimar a advogada ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES, para no 

prazo de 24 horas, proceder a devolução dos autos, sob de pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 479162 Nr: 18964-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

SERGIO DA SILVA COLUNA, HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023, HALLISSON RODRIGUES DE BRITO - OAB:, 

jackeline moreira martins pacheco - OAB:

 Intimar o advogado AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES, para no 

prazo de 24 horas proceder a devolução dos autos, sob de pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 523898 Nr: 15869-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ALVES CAMARGO DA SILVA, DANIEL 

GOMES PAULA DE ARRUDA, CHRISTHIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o

 Intimar a advogada ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES, para no 

prazo de 24 horas, proceder a devolução dos autos, sob de pena de 

busca e apreensão.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 160474 Nr: 7806-31.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOSÉ FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DONEGA - 

OAB:12034

 Diante do exposto, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de 

Processo Penal, reconheço a atipicidade da conduta atribuída ao acusado, 

em conformidade com o princípio da insignificância, ABSOLVENDO o 

acusado MAX JOSÉ FERREIRA MAGALHÃES, do crime que lhe esta sendo 

imputado neste processo (CP/art. 155, § 4, inc. IV do CP). Nos termos do 

art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal e calçado no entendimento 

jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais 

objetos apreendidos que tenham correlação com o crime. Igualmente, 

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e 

objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua propriedade, 

devendo ser expedidas as competentes intimações para tanto.Se 

decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da intimação acima citada e não 

houverem sido reclamados os bens apreendidos nos autos, intimem-se, 

via edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias para a retirada. Escoado o prazo acima 

mencionado sem manifestação, DECRETO a perda das coisas apreendidas 

em favor da União.Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes 
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autos, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP DETERMINO a RESTITUIÇÃO 

DA FIANÇA atualizada.Havendo a arma de fogo e munições apreendidas 

nos autos não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 

25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando 

do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Recolham-se eventuais mandados de prisão 

provenientes desta Vara em nome dos sentenciados.Sem custas.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 7 de junho de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 157059 Nr: 4411-31.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO LARA, LEO JAIME 

NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva para CONDENAR LEANDRO APARECIDO LARA nas sanções do 

artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, bem como ABSOLVER LEO 

JAIME NOGUEIRA DA SILVA das imputações contidas no art. 157, § 2º, 

inciso II, do Código Penal. (...)Certifique-se quanto à existência de demais 

objetos apreendidos nos autos, em caso positivo, comunique-se o trânsito 

em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote 

as providências cabíveis, nos termos do capítulo 07, seção 20 item 7.20.7 

da CNGC.g) Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente processo.h) 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.Silvana 

Ferrer Arruda Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477266 Nr: 17103-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER DE SOUZA, Cpf: 00313878102, 

Rg: 13377671, Filiação: Maria de Fatima Souza e Alcides Adriano de 

Souza, data de nascimento: 07/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. 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 em data imprecisa no ano 2016, tendo o 

réu sido denunciado como incurso nas penas do Art. 297 do CP

Despacho: Diante da tentativa infrutífera de se proceder a citação pessoal 

do denunciado, aliado ao teor da certidão de fl. 84, considerando ainda a 

inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424194 Nr: 29945-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERSON DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEVERSON DOS SANTOS COSTA, Cpf: 

99791412120, Rg: 1348068-5, Filiação: Ademar Heleno da Costa e de 

Maria Aparecida José de Figueiredo, data de nascimento: 04/04/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), açougueiro, Telefone 

99317-9343. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,52 (Quinhentos e cinco reais e cinquenta e 

dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o Estado executar o valor através de 

execução fiscal.

 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 353986 Nr: 15595-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR 

o réu EVERSON FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 

10.826/03. Em observância ao princípio constitucional da individualização 

da pena, passo a dosar a sanção penal.A pena prevista no artigo 16 da 

Lei 10.826/03 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 

multa.O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. 

Conforme consta da certidão de fl. 149 responde a outros processos. 

Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a 

utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a 

pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena 

base em 03 (três) anos de reclusão.Verifico a presença da atenuante da 

confissão, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a 

fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do 

STJ.Não há agravantes.Não há causas de aumento ou de diminuição de 

pena.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena 

pecuniária pelo crime em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por fim, 

encontro a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime 

ABERTO, conforme as circunstâncias judiciais analisadas, bem como o 

que dispõe o art. 33, § 2°, ”c” do Código Penal Brasileiro. Faculto ao réu o 

direito de apelar em liberdade. (...).

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 518953 Nr: 11151-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, 

JOSIMAR SOUZA LIMA ou JOSIEL SOUZA LIMA, JOSE LUIZ BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GUSTAVO FARIAS SABER OAB/MT 15.959, PARA 

COMPARECER NA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2018, AS 

15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 526232 Nr: 18145-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA ALVES, EDER DE OLIVEIRA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 INTIMAR O DR AUGUSTO CÉSAR C. FRUTUOSO OAB/MT 15.375 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 527896 Nr: 19798-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL COSTA MARQUES DA SILVA, 

ANDERSON DOUGLAS NOVAIS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 INTIMAR A DRª MARINEY FATIMA NEVES OAB/MT 10.737 E DRª ELEN 

REGINA DE CAMPOS GONÇALVES OAB/MT 24.466, PARA FINS NO 

DISPOSTO NO ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI 

EXPEDIDO, EM 24/08/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE 

ACUSAÇÃO ALEXANDRE DA SILVA LIMA E PARA CÁCERES/MT , PARA 

A TESTEMUNHA ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504414 Nr: 43441-29.2017.811.0042

 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): BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA, 

WYRES GABRIEL SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BIANCA APARECIDA MORAES DE 

SIQUEIRA, Cpf: 06421744150, Rg: 25163914, Filiação: James Moraes de 

Oliveira e Joaquim Benedito de Siqueira, data de nascimento: 07/01/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

9292-7618/92172384. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da ré BIANCA APARECIDA MORAES 

DE SIQUEIRA para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório 

e julgamento, que se realizará no dia 19/11/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia (...) BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA como incursos 

nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, caput, 

do Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra os denunciados. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 19/11/2018 às 14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os acusados 

dos termos da ação, sendo a ré BIANCA, POR EDITAL, e intimem-se da 

data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 7796-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIA MARIA FERREIRA, FABIO LUIZ DE 

ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRICIA MARIA FERREIRA, Cpf: 

70245089144, Rg: 1392408-7, Filiação: Guilhermina Maria Ferreira e 

Antonio Jose Ferreira, data de nascimento: 18/11/1977, brasileiro(a), 

natural de Resplendor-MG, convivente, do lar, Telefone 3644-3344. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da ré FABRICIA MARIA FERREIRA para 

comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que 

se realizará no dia 27/11/2018, às 15:10, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, FABRICIA MARIA PEREIRA, nas penas do 

artigo 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n.° 11.343/2006 (...)"

Despacho/Decisão: 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 27/11/2018, às 15h10min.Procedam-se as 

devidas comunicações.Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 23 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.: 365076 Nr: 4857-92.2014.811.0042

 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): IGOR DE ALENCAR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 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 IGOR DE ALENCAR BRITO, filiação: Mauro Lorinaldo 

Rosa de Brito e Ilmavanda de Alencar Ferreira, data de nascimento: 

03/05/1995, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 15, n. 186, 

Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/06. TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

IGOR DE ALENCAR BRITO, filiação: Mauro Lorinaldo Rosa de Brito e 

Ilmavanda de Alencar Ferreira, data de nascimento: 03/05/1995, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 15, n. 186, Bairro Pedra 90, em 

Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 167 

(cento e sessenta e sete) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código 

Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal.Considerando que o condenado responde o processo em 

liberdade

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530975 Nr: 22761-86.2018.811.0042

 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): RAYANNA DUARTE MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Além disso, frisa-se que, além da defesa não demonstrar qualquer 

constrangimento ilegal sofrido pela ré por conta da referida medida 

cautelar, a manutenção da mesma se afigura como condição mínima para 

evitar que a ré volte a delinquir. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em 

tela, MANTENDO a medida cautelar de monitoramento eletrônico em 

desfavor da ré RAYANNA DUARTE MOTTA. Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518900 Nr: 11100-13.2018.811.0042

 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): PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 (...) 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 contra o denunciado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/09/2018, às 14:30 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como o advogado constituído do réu, sendo este, via DJE. Notifique-se o 

Ministério Público. (...) ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e 

suas circunstâncias, bem como os aspectos formais e materiais 

periféricos do processo, entendo desproporcional a prisão cautelar até 

então prevalente ao réu PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA, razão porque 

REVOGO o decreto de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade 

provisória ao mesmo, submetendo-o às seguintes condições: 1) 

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII), inclusive, na 

audiência de instrução acima designada; 2) Não mudar de residência ou 

se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a 

este Juízo (art. 319, IV, CPP); 3) Não frequentar lugares de má-fama 

(boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP); e 4) Não se embriagar ou se 

apresentar embriagado publicamente. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

para que o réu seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não 

se encontrar preso. Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518900 Nr: 11100-13.2018.811.0042

 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): PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 22/11/2018, às 15h.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 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): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530566 Nr: 22372-04.2018.811.0042

 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): JOILSON RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luis Malheiros Oliveira 

Junior - OAB:21169/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 Vistos etc.

Embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica 

do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, 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” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018, às 

16:30 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o advogado 

do réu, sendo este por DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 388 de 711



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado ANTÔNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, 

brasileiro, motorista, casado, nascido em 15/12/1972, filho de Ruberval 

Rodrigues da Silva e Maria Gleide Chaves, portador do RG n.° 

233237/SSP/AC, inscrito no CPF sob o n.° 433.974.682-72, residente e 

domiciliado à rua 08 de maio, nº. 230, Bairro Placas, Rio Branco/AC, 

atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado, nas sanções do 

crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V ambos da Lei n° 

11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. (...) TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ANTÔNIO MARCOS CHAVES DA 

SILVA, brasileiro, motorista, casado, nascido em 15/12/1972, filho de 

Ruberval Rodrigues da Silva e Maria Gleide Chaves, portador do RG n.° 

233237/SSP/AC, inscrito no CPF sob o n.° 433.974.682-72, residente e 

domiciliado à rua 08 de maio, nº. 230, Bairro Placas, Rio Branco/AC, 

atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado, no patamar de 

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e 

trinta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos 

critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal 

c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência do condenado, FIXO o 

regime prisional de início em FECHADO.Por se tratar de processo que o 

condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso 

e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da 

Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de 

Execução Provisória. Nos termos do item 7.42.2 da CNGC/MT, parte 

judicial, providencie a entrega ao apenado, por oficial de justiça, de um 

exemplar da CARTILHA DO APENADO, sob recibo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493466 Nr: 32811-11.2017.811.0042

 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): MATILDE BERNARDINA DA SILVA, FLAVIANA 

MARIA DA SILVA, RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES, LUZIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23195, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES 

- OAB:12815/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os 

denunciados MATILDE BERNARDINA DA SILVA, brasileira, convivente, 

portadora da cédula identidade RG nº 14546655 SSP/MT e do CPF nº 

706.106.811-68, filha de Teodomira da Silva, residente à Rua Cuiabá, 

bairro Jardim São Marcos, Tangará da Serra/MT, atualmente segregada em 

Prisão Domiciliar, LUZIA FERREIRA DA SILVA, convivente, natural de 

Cáceres/MT, nascida no dia 13/05/1976, portadora da cédula de identidade 

1788897-2 SSP/MT e do CPF nº 009.022.531-74, filha de Rosália Ferreira 

da Silva e Edmundo Alves da Silva, residente à Rua U 5, quadra 42, casa 

20, bairro Parque Cuiabá/MT, em Cuiabá, atualmente segregada no Presídio 

Feminino Ana Maria do Couto May e RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA 

MORAES, brasileiro, convivente, natural de Cáceres/MT, nascido no dia 

15/10/1990, portador da cédula de identidade RG nº 093848534-9 e do 

CPF nº 026.668.051-82, filho de Caetano Cristo de Moraes e Josefa da 

Silva Moraes, residente à Rua Recife, nº 200, bairro Jardim Alvorada, 

Diamantino/MT, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado, 

nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código 

Penal e esse ultimo incurso ainda, no art. 61, inciso I, do Código Penal e 

para ABSOLVÊ-LOS da sanção descrita no artigo 35, da Lei n° 

11.343/2006, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, bem como ABSOLVER FLAVIANA MARIA DA SILVA, 

brasileira, convivente, natural de Nortelândia/MT, nascida no dia 

03/01/1986, portadora da cédula de identidade 2064854-5 SSP/MT e do 

CPF nº 030.093.881-01, filha de Cicera Maria da Cruz, residente à 

residente à Rua Cinquenta e Oito A, Esquina Com A. Rua 07, bairro Jardim 

São Marcos, em Tangara da Serra/MT, de todas as imputações descritas 

na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 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 NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais do réu João Marcio, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 479766 Nr: 19618-26.2017.811.0042

 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): ADRIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375

 Impulsiono NOVAMENTE 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 359041 Nr: 21453-88.2013.811.0042

 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): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SENA DA SILVA - 

OAB:16.571/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o réu ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA, 

portador do RG n. 25592840 SSP/MT, filiação: José Gomes de Lima Filho e 

Valdinéia Maria de Oliveira, data de nascimento: 31/03/1995, brasileiro, 

natural de Arenápolis/MT, residente à Rua Rio Manso, Região da Chapada 

– Sítio Nossa Senhora Aparecida, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/06 e para ABSOLVÊ-LO da sanção descrita no artigo 35, caput, 

c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no que 

dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...) TORNO A 

PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA LIMA, portador do RG n. 25592840 SSP/MT, filiação: José 

Gomes de Lima Filho e Valdinéia Maria de Oliveira, data de nascimento: 

31/03/1995, brasileiro, natural de Arenápolis/MT, residente à Rua Rio 

Manso, Região da Chapada – Sítio Nossa Senhora Aparecida, 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.Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.Da sentença, 

intimem-se o Ministério Público, a defesa e o réu, pessoalmente, indagando 

a este 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.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 459818 Nr: 37309-87.2016.811.0042

 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): ANDRE SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 19.2.2019, às 15h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas arroladas 

pela defesa às fls. 289/290, bem como o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 377633 Nr: 19141-08.2014.811.0042

 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): JOSÉ CLEIDINALDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belmiro Dias dos Santos 

Filho - OAB:19796/O, WANDER BERNARDES - OAB:15.604

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 19.2.2019, às 17 horas, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas arroladas 

pela defesa às fls. 189/190, bem como o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 345120 Nr: 5475-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 19/02/2019, às 13h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas arroladas 

pela defesa às fls. 244/245, bem como o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 508196 Nr: 998-29.2018.811.0042

 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): ESLY BORGES MASSENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853/O

 VISTOS ETC.

As Cortes Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que 

é admissível o empréstimo/compartilhamento de provas colhidas na esfera 

criminal para utilização na seara administrativa disciplinar, desde que haja 

autorização judicial e seja oportunizado ulterior contraditório e ampla 

defesa.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL 

RODOVIÁRIO. PROCESSO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO POEIRA NO 

ASFALTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

PREVISTO NO CPB. NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL. 

DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS 

INVESTIGADOS E CAPITULAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO USO DE 

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DERIVADAS DE PROCESSO PENAL. 

PROVA EMPRESTADA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL. (...) 4. Analisando outros processos 

administrativos, decorrentes da mesma operação policial, esta Corte 

firmou a orientação de que é admissível o uso de interceptações 

telefônicas, na forma de provas emprestadas, derivadas de processo 

penal, desde que tenha havido autorização judicial para tanto, como na 

hipótese dos autos, bem como que tenha sido dada oportunidade para o 

contraditório em relação a elas, como de fato verifica-se da leitura do 

processo administrativo. Precedentes: MS 17.536/DF, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 20.4.2016; MS 17.535/DF, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 15.9.2014; MS 17.534/DF, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 20.3.2014. 5. Ordem denegada, em consonância com o 

parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias.” (MS 17.538/DF, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/08/2016, DJe 22/08/2016)

“PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. 

Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita 

de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos 

em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra 

os mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de 

ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 

9.296/96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações 

telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para 

produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual 

penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, 

contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram 

colhidos.” (Inq 2424 QO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 25/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 

DJ 24-08-2007 PP-00055 EMENT VOL-02286-01 PP-00109 RTJ 

VOL-00205-02 PP-00638) (destaquei)

Diante do exposto, AUTORIZO o compartilhamento/empréstimo de provas 

solicitado por meio do ofício de fl. 1.400.

Expeça-se o necessário para atender à referida solicitação.

Tendo em vista a apresentação das razões recursais pela defesa do réu 

(fls. 1.404/1.413), abra-se vista para o Ministério Público para apresentar 

as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131799 Nr: 18866-69.2008.811.0042

 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): DEUSIMAR RODRIGUES NOLETO, JORCELINO 

AGOSTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:12971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTACIO CHAVES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 18866-69.2008.811.0042, 

Protocolo 131799, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 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): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, em 24.08.2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183608431, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, JEREMIAS PAULO DA SILVA, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 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): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa do ADVOGADO para 

ciência do Despacho de fls. 724/724v:

"VISTOS ETC. Tendo em vista ausência das testemunhas TEN CEL PM 

Everson Cézar Gomes Metelo, 3º SGT PM José Maria da Silva e 3º SGT PM 

Reynaldo da Silva Santos, DESIGNO sessão visando as suas inquirições 

para o dia 26.11.2018 às 13h30min. Expeça-se o necessário. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374131 Nr: 15314-86.2014.811.0042

 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): KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, JEONATHÃN SUEL DIAS - OAB:15.978, TENARÊSSA A. 

DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão para o dia 15.2.2019 às 17h15min, visando à oitiva da 

testemunha Gilberto Duarte Vitório.

Os presentes saem intimados.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156406 Nr: 3756-59.2010.811.0042

 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): JONATAS PEIXOTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 CERTIFICO que a sessão de instrução designada para o dia 30.08.2018, 

às 13h30min, não se realizará em virtude da convocação do magistrado - 

Dr. Murilo Moura Mesquita, pelo Presidente do Tribunal de Justiça/MT, para 

participar do “1º Encontro do Sistema de Justiça Criminal do Estado de 

Mato Grosso, que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2018. 

Assim faço os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa do advogado para ciência 

da juntada de Ofício recebido da Vara Única da Comarca de Nova Canaã 

do Norte - MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

3632-34.2017.811.0009 - Cód. 108691) e designada audiência para o dia 

04/09/2018, às 09h00min para inquirição da Testemunha arrolada pelo 

Ministério Público CARLOS FREDERICO CARVALHO DE OLIVEIRA, para 

querendo, acompanhar o ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Belmiro Dias dos Santos Filho - 

OAB:19796/O, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa, no prazo de 2 dias, por se tratar 

de presos, para manifestar quanto ao endereço da testemunha a ser 

ouvida na carta precatória n.º 0015370-89.2018.8.26.0001 distribuída na 

2ª Vara do Júri - Foro Regional I - Santana ante o despacho: Despacho: 

"Vistos. Ante a não localização da testemunha nesta Comarca (fl. 120), 

retiro de pauta a audiência anteriormente designada. Dê-se ciência às 

partes. Após, devolva-se ao Juízo de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se à baixa e anotações necessárias. São 

Paulo, 17 de agosto de 2018. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 351155 Nr: 12360-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA, ALEX JUNIOR DE CAMPOS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MARCOS TÚLIO 

FERNANDES MELO - OAB/MT 16.291 - OAB:

 Código: 351155 Vistos, etc; (...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por seu digno representante nesta Comarca, no uso de 

suas atribuições legais e com base no inquérito policial cód. 348509, 

ofereceu a denúncia de fl. 05/07, aditada às fls. 124/125 em desfavor de 

ALEX DA SILVA, vulgo “BEBÊ” e ALEX JÚNIOR DE CAMPOS GOMES, vulgo 

“JUNINHO”, já devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime 

previsto no art. 121, § 2°, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, 

caput, ambos do Código Penal. (...) Assim, diante de todo o lastro 

probatório, não verifico a suficiência dos requisitos necessário para a 

condenação dos acusados pelo Tribunal do Júri, razão pela NÃO ACOLHO 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fl. 05/08, aditada às 

fls. 124/125 para:IMPRONUNCIAR, com fundamento no artigo 414, do 

Código de Processo Penal, o acusado:ALEX DA SILVA, vulgo “BEBÊ”, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, 

caput, todos do Código Penal e;ALEX JÚNIOR DE CAMPOS GOMES, vulgo 

“JUNINHO” já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta 

delitiva prevista no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, c/c 
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art. 29, caput, todos do Código Penal e; Dê-se ciência ao Ministério Público 

e às Defesas. Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se o 

arquivamento com as cautelas de praxe. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 20 de 

agosto de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 141134 Nr: 8379-06.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANO 

ALVES DA SILVA, ADÍLIO NASCIMENTO DA SILVA, JULIANO DE SOUZA 

MATOS, MIGUEL JOSÉ COSTA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Batistella - OAB:9.155

 Código: 141134Vistos etc;Compulsando os autos, verifica-se que em 

relação ao acusado Adriano Alves da Silva está suspenso o processo e o 

curso do prazo prescricional, bem como foi determinada a produção 

antecipada das provas nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal, conforme decisão de fls. 336/339.Para tanto, designo o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14:00h, a fim de realizar audiência de instrução para 

a oitiva das testemunhas arroladas, na oportunidade serão os réus 

citados pessoalmente interrogados (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 130107 Nr: 17276-57.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA, ODÉLIO 

DE ALMEIDA PULQUÉRIO JUNIOR, CRISTIANO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610/MT

 Código: 130107

Vistos, etc.

Inicialmente, consigno que o Ministério Público desistiu de todas as 

testemunhas (fls.312,332,387 e 406). Igualmente a Defensoria (fl.403).

Homologo as desistências manifestadas pelas partes e designo os 

interrogatórios dos acusados para o dia 26 de Outubro de 2018, às 16h45.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 351308 Nr: 12546-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 Código: 351308

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl.1522 feita pela Sra Gestora 

Judiciária e a manifestação do causídico de fl.1516, deixo de realizar a 

audiência designada nestes autos, e redesigno o ato para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 16h30.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 9365-33.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX BENEDITO SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE DE ALMEIDA 

RODRIGUES - OAB:23606/O OAB-MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar quanto às 

testemunhas a serem ouvidas na audiência designada para o dia 

13/09/2018, às 16h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 535339 Nr: 27019-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÚDIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

04/09/2018 às 14h30min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524112 Nr: 16115-60.2018.811.0042

 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): MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 Vistos, etc.

Considerando a convocação contida na Portaria nº 202/2018/GRHFC para 

esta magistrada, na qualidade de Juíza Titular da 9ª Vara Criminal de 

Cuiabá, presidir as Audiências de Custódia a serem realizadas no dia 

04.09.2018 na Comarca da Capital, REDESIGNO o ato agendado para 

referida data nestes autos para o dia 19.09.2018, às 14h40:00 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados distribuídos e expeçam-se novos, 

dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 492445 Nr: 31824-72.2017.811.0042

 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): MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO QUEIROZ DA 

SILVA - OAB:18.345, Auxiliadora Maria Gomes - OAB:18.865, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 392 de 711



NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - OAB:25135/0, ODAIR 

ANTONIO FRANCISCO - OAB:22451/O

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl. 161 e à procuração protocolizada em 

20.08.2018 à fl. 160, DETERMINO a intimação dos patronos constituídos 

pelo réu Alexandre Ferreira da Costa, para, no prazo legal, providenciarem 

a defesa preliminar em favor do referido.

Quanto ao acusado Maxuel Neves Trindade, considerando sua 

manifestação de próprio punho no verso do mandado de fl. 150 e o teor da 

certidão de fl. 153, intime-o novamente para regularizar sua representação 

processual, sob pena de lhe ser nomeado defensor dativo.

Diante da comunicação da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal (fl. 147), 

que informou a prisão preventiva de Maxuel Neves Trindade em 

26.06.2018 em decorrência de outro processo, DETERMINO a fixação da 

tarja azul identificadora na capa dos autos.

Por fim e considerando que já houve o desmembramento com relação ao 

denunciado Luiz Felipy de Portugual Arruda Dias (fl. 86), retifique-se a 

capa dos autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 491523 Nr: 30953-42.2017.811.0042

 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): FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

GRANJA, TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO, CARLOS ANDRE DA 

SILVA RODRIGUES, RONALDO ROSARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO ROSARIO DE SOUZA, Cpf: 

05288798125, Rg: 25502484, Filiação: Ires de Souza e Adenora do 

Rosario, data de nascimento: 16/10/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais e atualmente em local incerto e não 

sabido CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 05676125110, Rg: 

1636459-0, Filiação: Quelen Cristina Pinholati da Silva e Jose Carlos 

Rodrigues, data de nascimento: 20/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, pensionista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Notificação e Intimação dos Réus: RONALDO ROSÁRIO DE 

SOUZA e CARLOS ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES, quanto aos termos da 

denúncia de fls.04/06 cujo resumo segue em anexo. Bem como, sua 

intimação para audiência de instrução e julgamento designada para o dia: 

18/09/2018 às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de agosto de 2017, 

por volta das 13h, na via pública e na residência localizada na Rua 10, nº 

335, Qdra 16, do bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado 

Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja, trazia consigo, tinha em 

depósito e guardava, dolosamente, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, agindo em comunhão de esforços com 

Ronaldo Rosário de Souza e Tatiane Caroline Rezende Sobrinho, 204 

(duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções 

da mesma substância, cuja massa total apresentou 187,350kg (cento e 

oitenta e sete quilogramas e trezentos e cinquenta gramas), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

para outros fins que não o consumo próprio (Laudo Preliminar nº 

1901-2017, fls.25). Consta que a Delegacia Especializada de Repressão a 

Entorpecentes recebeu informações anônimos de que um indivíduo, 

trajando jaqueta azul e preta e calça jeans, realizaria a entrega de 

entorpecentes na rua 10, do bairro Jardim Vitória. Na ocasião, diversas 

equipes de investigadores de polícia dirigiram-se à localidade e 

permaneceram em intensa vigilância, a fim de constatar a veracidade das 

informações. No decorrer do monitoramento, os agentes civis visualizaram 

um indivíduo com as mesmas características descrita na denúncia, saindo 

de um local conhecido como “boca de fumo”, cuja residência já foi alvo de 

investigação dessa Delegacia Especializada. Em vistoria na residência 

localizaram 204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e 

cinco) porções da mesma substância. Foram denunciado Fernando 

Henrique, Tatiane Caroline, Ronaldo e Carlos André. Diante do exposto, 

existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o 

Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Fernando 

Henrique Rodrigues da Silva Granja como incursos nos arts, 33, caput, 35, 

caput, da Lei nº 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03; e Tatiane Caroline 

Rezende Sobrinho, Ronaldo Rosário de Souza e Carlos André da Silva 

Rodrigues como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei nº 

11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que em virtude da 

convocação do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar 

em 2ª instância, passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, 

passei a responder a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal 

cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e 

considerando que as audiências designadas para o dia 23.08.2018 

coincidiram com os horários de outras audiências previamente marcadas 

na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 

18.09.2018, às 14:00 horas.Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Expeça-se o necessário, insclusive os 

editais.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, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 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): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, MAYCON 

TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 1121/1124, 

mantendo-se a audiência instrutória agendada para o dia 27.08.2018, às 

14:00 horas.Quanto ao requerimento ministerial de fl. 1120, considerando 

que formulado de acordo com o que dispõe o art. 451, inc. II, do CPC, 

DEFIRO-O para que seja a testemunha de acusação IPC Elton Nogueira de 

Barbosa Lima substituída pelo IPC Keisson Soares de Souza Sabino, o 

qual deverá ser intimado e requisitado ao Superior Hierárquico para 

comparecer à audiência.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 156055 Nr: 3405-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731/MT, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6576, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, Ricardo 

Rodrigo Correa da Silva - OAB:24421, WARRINGTON BERNARD 

RONDON DIAS - OAB:14974/O, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA OAB/MT 6.576, MARCUS 

ANTÔNIO DE SOUZA BRITO OAB/MT 14.941, ALEX VIEIRA PASSOS 

OAB/MT 17.731, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB/MT 14.974, 

WELBER COSTA BAIMA OAB/MT 7.870 e RICARDO RODRIGO CORRÊA 

DA SILVA OAB/MT 24.421 para que apresentem as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
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 Cod. Proc.: 159802 Nr: 7135-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GOMES SEABRA, RICARDO 

ALMEIDA DE CARVALHO, ALEX NORBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 644.

Para tanto, oficie-se à POLITEC informando que a perícia a ser realizada é 

a de lesão corporal, para qual deverão comparecer as vítimas, não 

havendo mais que se falar em perícia indireta, conforme requerido à fl. 618 

e deferido à fl. 624. Assim, solicite-se a designação da perícia com prazo 

suficiente para intimação dos ofendidos, anexando ao referido ofício cópia 

dos prontuários de fls. 164/199 e 346/351.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 159802 Nr: 7135-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GOMES SEABRA, RICARDO 

ALMEIDA DE CARVALHO, ALEX NORBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a busca pela verdade real, DEFIRO o pedido de fl. 618, 

devendo ser solicitado à Coordenadoria de Perícias em Mortos a 

designação de data para a realização da perícia, com prazo suficiente 

para intimação das vítimas, devendo o respectivo laudo ser entregue a 

este juízo no prazo de 15 (quinze) dias após o ato.

Expeça-se o necessário.

Com a resposta, vista sucessiva às partes para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473399 Nr: 13312-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Moura da Silva - 

OAB:2863

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

Sebastião Moura da Silva OAB/MT 2.863, para que tome ciência da 

decisão proferida à fl. 283/284.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 381810 Nr: 23603-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14614

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JULIO 

CESAR MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB/MT 9.709, para que apresente 

as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 2827-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA, 

NILSO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 18.188, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Vistos.

Trata-se de pedido de autorização para se ausentar desta Comarca 

formulado pelo acusado Paulo Roberto Alves, em que informa que recebeu 

convite do Ministério Batista da Última Hora, localizado na Rua Vila 

Mariana, nº 8.683, Bairro São Francisco, em Porto Velho-RO, a fim de 

ministrar culto, no período do dia 31/8/2018 a 5/9/2018, com deslocamento 

por via aérea, sendo a ida no dia 31 do mês em curso e retorno no dia 6 

do mês vindouro.

O pleito (fls. 731/732) foi instruído com o documento de fls. 733/734.

É o que merece registro.

DECIDO.

Na linha do que já se decidiu às fls. 705/706 e 718, inexistindo notícias nos 

autos de que o denunciado esteja descumprindo as medidas cautelares 

diversas da prisão que lhe foram impostas, e estando o pedido 

devidamente instruído com documentos que, "a priori" indicam que ele 

participará do evento mencionado no pleito, autorizo-o a se ausentar desta 

Comarca no período de 31/8/2018 a 5/9/2018, a fim de ministrar culto 

religioso no Município de Porto Velho, no endereço informado nos autos, 

devendo comparecer na Secretaria deste Juízo para comunicar seu 

retorno, tão logo este ocorra.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 143000 Nr: 10199-60.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ANTONIO 

ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN OAB/MT 7.030, para que 

apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 143000 Nr: 10199-60.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

requerido pela defesa às fls. 212/214.Observo que até a presente data 

ainda não foi cumprido o mandado de citação do réu. Pelo exposto, cite-se 

o acusado, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, em consonância com o artigo 396 do CPP.Consigne-se no mandado 

que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui 

condições financeiras para constituir advogado para tal ato. Em caso 

negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, 

que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A, §2º do Código de 

Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (art. 401, CPP). Apresentada a defesa, manifeste-se o 

Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houverem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Ante a informação contida na cota ministerial de 

fl. 223, de que o acusado possui outro processo nesta Vara, o qual 

também se encontra paralisado ante a impossibilidade de localização dele, 

certifique-se nos autos de Código 354646 que o réu encontra-se recluso 

no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé), para fins de que seja 

citado.Intime-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.: 167547 Nr: 14848-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GARCIA DE SIQUEIRA, CARMANDO 

XAVIER DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:16739, 

JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943

 Certifico e dou fé que atendendo determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Marcos Faleiros da Silva, intimo a defesa dos acusados, a manifestarem, 

em 2(dois) dias, sobre os Embargos de Declaração interpostos pelo 

Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 317481 Nr: 16690-15.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI JOSÉ DA SILVA, UDESON DE SOUZA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Certifico e dou fé que atendendo determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Marcos Faleiros da Silva, intimo a defesa dos acusados, a manifestarem, 

em 2(dois) dias, sobre os Embargos de Declaração interpostos pelo 

Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 532382 Nr: 24138-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SCHWARZ DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14.621-MT, FABIO LUIZ PALHARI - OAB:19255, ROSANE COSTA 

YTACARAMBY - OAB:8755

 Carta Precatória nº 24138-92.2018.0042 – Código 532382

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 13/09/2018, às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 538054 Nr: 29611-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Embargos do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à determinação de fl. 473v. do cód. 441200, intimo do 

advogado do embargante Dr. Goulth Valente Souza de Figueiredo, 

OAB/MT 7082 para que proceda o recolhimento das custas judiciais 

pertinentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 441200 Nr: 17816-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 Em atenção à determinação de fl. 473v. intimo a parte contrária do teor da 

decisão conforme parte dispositiva a seguir transcrito: "Vistos, etc. 

Apesar de relevantes os fundamentos apresentados pelos Embargos do 

requerido, Rejeito a tutela de urgência ante a ausênsia de comprovação do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Defiro os itens 1 e 2 

da manifestação Ministerial. Manifeste-se a parte contrária a cerca dos 

argumentos ministeriais de fls. 459/471. Após, intimem-se informando que 

o Juiz julgará antecipadamente a lide, ante a desnecessidade de outras 

provas.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 534365 Nr: 26097-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila R. Forigo - OAB:54447 

PR, Rodrigo Muniz Santos - OAB:22918 PR

 AUTOS N°. 26097-98.2018.811.0042

ID. 534365

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 27/09/2018, às 14:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição do réu indicado na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, o réu para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2018.
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Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 534524 Nr: 26239-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS DA SILVA BORBA - 

OAB:31.296-PR

 AUTOS N°. 26239-05.2018.811.0042

ID. 534524

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 27/09/2018, às 13:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 478141 Nr: 17988-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22974/O

 Carta Precatória nº. 17988-32.2017.811.0042 – ID 478141.

 Despacho->Mero expediente

Designo o dia 27 de setembro de 2018 às 15h:00min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se/requisite (m) – se, comunique-se o Juízo deprecante.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 512447 Nr: 5122-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carl Tesk Junior - 

OAB:3297/RO, Carlos Eduardo Rocha Almeida - OAB:3593-RO, David 

Pinto Castiel - OAB:1363-RO, MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB/RO 2549 - OAB:2549 - OAB/RO, Samuel dos Santos Júnior - 

OAB:1238-RO

 Carta Precatória nº. 5122-55.2018.811.0042 – ID 512447.

 Despacho->Mero expediente

Designo o dia 27 de setembro de 2018 às 14h:30min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se o advogado (s) e comunique-se o Juízo deprecante.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 484215 Nr: 23959-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a defesa do requerente da r. 

decisão proferida às fls. 26/26v. que determinou o arquivamento deste 

feito no caso de certidão positiva de juntada da documentação na ação 

penal.

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.: 510195 Nr: 2895-92.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerente para apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 441434 Nr: 18051-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA, EDER MARCOS DENIZ, 

OAB/MT 6808

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 442632 Nr: 19310-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 445028 Nr: 21877-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 457201 Nr: 34501-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 525540 Nr: 17484-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CARBONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Eduardo Domingues - 

OAB:244970/SP, Renato Carboni Martinhoni - OAB:272742/SP

 “VISTOS. Diante do teor de certidão retro, DEVOLVAM-SE os autos para 

o juízo deprecante com as cautelas de estilo. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532995 Nr: 24711-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SURLO SIQUEIRA 

- OAB:17440

 “VISTOS. DESIGNO audiência de instrução para o dia 10/10/2018 às 16:00 

horas. INTIME-SE a testemunha Everaldo Filgueiras Junior. INTIME-SE o 

patrono do acusado via DJE. Saem os presentes intimados. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460755 Nr: 572-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CEPIL COELHO - 

OAB:17487

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima, em razão de não ter sido 

intimada, considero a presente audiência prejudicada. REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público Estadual, para manifestação acerca da certidão 

de fls. 71. Após, retornem-me conclusos. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 486283 Nr: 25922-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3.477, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Medidas Protetivas n. 25922-41.2017.811.0042 (Cód. 486283)

VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por JESSICA 

BESSA DE SOUZA VILELA, 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, em face de BRUNO LUSTOSA SOUZA.

Extrai-se dos autos que, foram deferidas medidas protetivas, constantes 

da decisão de fls. 15/16.

Às fls. 256, em audiência de conciliação, a vítima manifestou a desistência 

das medidas protetivas.

É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da presente ação, externada, às fls. 256, e 

com fundamento no art. 200, § único, c/c art. 485, VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito.

REVOGO as medidas protetivas alhures deferidas.

CERTIFIQUE-SE quanto à remessa dos autos de Inquérito Policial para esta 

Vara Especializada, com relação aos fatos noticiados no Boletim de 

Ocorrência nº 2017.238937 (fls. 05/07) da presente medida protetiva.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

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.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

P.I.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 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

 CÓD. 465193

VISTOS.

DEFIRO o pedido de fl. 75 e REDESIGNO a audiência de instrução para o 

dia 23/10/2018 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

Cuiabá, 24 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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 461136 Nr: 977-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RECONHECER MINHA SUSPEIÇÃO para atuar 

no presente caso, e DETERMINO a autuação em apartado da petição de 

fls. 112/120, que deverá ser REMETIDA ao Egrégio Tribunal de Justiça 

como incidente, acompanhada da presente manifestação, nos moldes do 
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art. 146, §1º, do CPC.Intime-se o Advogado Peticionante – via 

DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 517640 Nr: 9889-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS PEREIRA DE 

ANDRADE, Cpf: 45958432168, Rg: 6517447, Filiação: Leila Maria 

Aparecida Pereira de Andrade e Juvenilio Militao de Andrade, data de 

nascimento: 29/04/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 65 99681-3134. 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: (Cód. 517640)VISTOS Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por MARINA XAVIER MESQUITA 

MATOS, 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 no crime apenado 

pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL), por parte do requerido ANTONIO 

MARCOS PEREIRA DE ANDRADE, 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 o pedido da ofendida, determinando: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 FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum 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 posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 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 a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.Deixo por ora de designar audiência de conciliação, em virtude da 

aparente inexistência de questões cíveis a serem dirimidas.SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se 

o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.Cuiabá, 03 de abril de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 9889-39.2018.811.0042 

(Cód.517640)VISTOS.EXPEÇA-SE novo mandado de intimação da vítima 

acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 13/14.CONSIGNE-SE no 

referido mandado, que deverá o Oficial de Justiça, utilizar-se da faculdade 

prevista no art. 362, do Código de Processo Penal, devendo dirigir-se ao 

endereço da parte, por DUAS VEZES, em dias e horários alternados e, 

verificando quea partese oculta, INTIMAR QUALQUER PESSOA DA 

FAMÍLIA QUE ENCONTRAR NO LOCAL, OU VIZINHO, ACERCA DO DIA E 

HORÁRIO DESIGNADO PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL, tudo conforme 

clara dicção do art. 252 do Código de Processo Civil.Com relação ao 

acusado, DETERMINO a citação/intimação por edital, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 13/14, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 458164 Nr: 35523-08.2016.811.0042

 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: MCDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB/MT 10600 - OAB:10600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XXXVI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por corolário:§Fixo 

os alimentos definitivos no importe equivalente a 15 % (quinze por cento) 

dos rendimentos bruto do autor, descontados a Contribuição da 

Previdência e o Imposto de Renda, devendo este incidir, inclusive, sobre o 

décimo terceiro salário e adicional de férias, mais o pagamento da metade 

das despesas extraordinárias (material escolar, remédios, uniformes, e 

etc.) e o plano de saúde em favor da menor L. O. V., devendo os mesmos 

serem pagos todo dia 10 de cada mês pelo autor à requerida, 

representante legal da menor.§Nos termos do previsto no art. 1.584, § 2º, 

do Código Cível, aplico a GUARDA COMPARTILHADA entre o casal em 

relação a filha menor L. O. V.. Devendo a convivência dos genitores com a 

menor se dar da seguinte forma:®A menor deverá manter sua residência 

fixa na casa da mãe, ora requerida, conforme já vem fazendo;®O genitor 

terá o direito de passar os finais de semana alternados com a menor, 

podendo pegar a infante na sexta-feira no término de sua aula, 

diretamente no colégio, devolvendo-a na segunda-feira, no início das 

aulas, diretamente no colégio;®O genitor terá o direito de passar dois dias 

da semana com a menor, preferencialmente, nas terças-feiras, após o 

término da aula da menor, até o início da aula da menor nas quintas-feiras, 

devendo o genitor proceder da mesma forma do disposto acima, ou seja, 

sempre buscando e devolvendo a menor na escola;®As férias escolares 

da menor deverão ser divididas entre os genitores, em 50% para cada 

uma das partes;®A menor deverá passar os Dias das mães com a mãe o 

dia dos pais com o pai;®Nas festividades de final de ano a menor ficará 

com os pais de forma alternada (o natal com um e o fim de ano com 

outro);®Nas datas de aniversários dos avós paternos a menor deverá 

passar com o pai;®Nas datas de aniversários dos avós maternos a menor 

deverá passar com a mãe;®Eventual alteração na forma de convivência 

entre as partes poderão ocorrer, desde que sejam realizadas por vontade 
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mútua

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 434543 Nr: 10699-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDSLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10.765, Karoline banhos do carmo 

ontiveros - OAB:11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de, diante do longo lapso 

temporal determino a INTIMAÇÃO das partes para que manifestarem se 

possuem interesse na homologação do referido acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos 

patronos – via DJE..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507070 Nr: 46101-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTFdS

 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, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 CÓD. 507070.

VISTOS.

Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de PAULO 

CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES apresentado pelo advogado da 

vítima Kaline Tattiane Fernandes dos Santos, sob a alegação de 

descumprimento de Medidas Protetivas deferidas.

Instada a se manifestar a representante do Ministério Público manifestou 

favorável ao pedido de prisão preventiva – fl. 50.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão 

preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a 

ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese 

de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com efeito, compulsando os presentes autos, entendo que os 

pressupostos para decretação da prisão preventiva, ‘FUMUS COMISSI 

DELICT’ e ‘PERICULUM LIBERTATIS’, estão presentes, senão vejamos.

O ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ se caracteriza na medida em que o indiciado 

descumpre uma ordem judicial, qual seja, desrespeita as medidas 

protetivas já deferidas, tendo em vista que o mesmo foi proibido de 

celebrar qualquer ato ou contrato de compra e venda de bens em comum 

do casal.

Já o ‘PERICULUM LIBERTATIS’ está configurado, pois o requerido, mesmo 

intimado das Medidas Protetivas, está descumprido as restrições que lhe 

foram impostas, especialmente a que se refere na proibição de celebrar 

qualquer ato ou contrato de compra e venda de bens em comum do casal, 

pois segundo consta, o mesmo estaria se desfazendo de algumas 

cabeças de gado que possui para que futuramente não precise fazer a 

partilha das mesmas com a requerente.

Ainda, a garantia da ordem pública se encontra extremamente ameaçada, 

porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente, conforme já dito, 

falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo a prática de novas 

infrações.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão 

preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas 

mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e 

proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem 

pública.

Acerca da matéria, a jurisprudência:

“CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. 

COMPORTAMENTO REITERADO. RISCO CONCRETO. PRISÃO 

PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. ART. 313, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. 

Hipótese em que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada por meio de elementos concretos constantes dos autos, 

notadamente em face ao descumprimento reiterado das medidas 

protetivas impostas. II. O art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal 

dispõe que se o crime doloso cometido pelo agente envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva se legitima como 

forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, 

recomendando-se maior cautela a fim de evitar nova incidência delituosa. 

III. Correto e justificado o indeferimento da liberdade provisória pleiteada. 

IV. Recurso desprovido.” (STJ - RHC 30.923/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012).

Ressalta-se, que neste momento inicial não cabe ao julgador se 

aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora 

superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, 

não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação 

fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e 

provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o 

crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o enclausuramento cautelar do representado, é devidamente 

justificável e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, 

em razão da sua conduta, em que o mesmo vem descumprindo a ordem 

judicial.

 Saliento ainda, que a Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos 

garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão 

preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o 

poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o 

agressor que imponha risco à vítima.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da 

substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar 

elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, presentes no caso vertente, os pressupostos e requisitos para 

a prisão preventiva do representado, previstos nos arts. 312 e art. 313, III, 

do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de 

PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES, brasileiro, nascido em 

15/04/1981, filho de Magda Maria Ribeiro Bernardes e Carlos Garcia 

Bernardes, residente Avenida Aclimação, 608, Apto 804, Torre I, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

CÓPIA SERVIRÁ DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça de plantão.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à AUTORIDADE POLICIAL.

Intime-se a requerente, através de seu advogado, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Cuiabá, 24 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.: 508213 Nr: 1015-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O

 “VISTOS. Considerando as declarações da requerente/vítima no sentido 

de que NÃO deseja prosseguir com o processo criminal pelo delito de 

AMEAÇA, praticado, em tese, no dia 20/12/2017 (B.O. 2017.420191), SE 

RETRATANDO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL anteriormente ofertada, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do requerido/indiciado MARCELO 

PEREIRA DA SILVA com relação a este delito. No mais, em consulta ao 

Sistema Apolo, verifico que até o presente momento não houve a remessa 

dos autos de Inquérito Policial para esta Vara Especializada, com relação 

aos fatos noticiados no Boletim de Ocorrências nº 2017.420191 da 

presente Medida Protetiva. Desta forma, OFICIE-SE à Delegacia 

competente, encaminhando cópia da presente decisão que julgou extinta a 
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punibilidade de MARCELO PEREIRA DA SILVA, solicitando a sua juntada no 

respectivo Inquérito Policial e a posterior remessa do Caderno Informativo 

ao Ministério Público, tendo em vista a suposta prática do delito de 

Perturbação da Tranquilidade. Outrossim, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO 

ENTRE AS PARTES à fl. 23 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

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 UNILATERAL, 

intimado a requerente para assinatura. Publicação em audiência, saindo os 

presentes intimados. INTIME-SE. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 434298 Nr: 10371-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBORSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS... nas sanções do art. 129, §1º, I 

e III, §10º c/c, art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e “h”, na forma do art. 

69, todos do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

no artigo 129, §1.º, I e III, do Código Penal é de 01 (um) ano a 05 (cinco) 

anos, de reclusão. No tocante ao delito de ameaça, é de detenção, de 01 

(um) a 06 (meses), ou multa, nos termos do artigo 147 do Código 

Penal...Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre 

as infrações penais, conforme institui o art. 69 do Código Penal, aplicando 

cumulativamente ao denunciado a PENA DEFINITIVA de01 (um) ano e 09 

(nove) meses de reclusão para a lesão corporal e de 01 (um) mês e 21 

(vinte e um) dias de detenção para o crime de ameaça, devendo, em razão 

da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, ser a pena 

de reclusão executada primeiro, conforme determina o art. 69 do Código 

Penal. O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese 

do artigo 44 do Código Penal, por ter sido o delito praticado no âmbito da 

Lei 11.340/2006, observando o teor da Súmula 588 do STJ.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal), tendo em vista que houve pedido em ação 

cível em apenso, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório neste 

feito.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 

15, III da CF/88), forme-se o PEP e remeta-se à Vara de Execução Penal, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Int imem-se (réu e assistente de 

acusação).CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475110 Nr: 15027-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELLY JANAÍNABECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 49, requisitando, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópias do que constar a respeito da presente Ação 

Penal na Delegacia de Polícia; no Instituto Médico-Legal, no Instituto de 

Identificação e Estatística ou em penitenciárias ou cadeias.

 Advirto o Sr. Gestor Judicial para que se abstenha de fazer conclusão 

dos autos antes do cumprimento integral das determinações judiciais.

Cumpridas tais determinações renove-me, com urgência, à conclusão para 

designação da audiência prevista no art. 542 do CPP.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475111 Nr: 15028-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Janaina Becker - 

OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 33, requisitando, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópias do que constar sobre a medida protetiva na 

Delegacia de Polícia.

Advirto o Sr. Gestor Judicial para que se abstenha de fazer conclusão 

dos autos antes do cumprimento integral das determinações judiciais.

Cumpridas tais determinações renove-me, com urgência, à conclusão para 

designação da audiência prevista no art. 542 do CPP.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 475108 Nr: 15025-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELLY JANAÍNA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DE LUZ - 

OAB:9492/MT

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 71, requisitando, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópias do que constar a respeito da presente Ação 

Penal na Delegacia de Polícia; no Instituto Médico-Legal, no Instituto de 

Identificação e Estatística ou em penitenciárias ou cadeias.

 Advirto o Sr. Gestor Judicial para que se abstenha de fazer conclusão 

dos autos antes do cumprimento integral das determinações judiciais.

Cumpridas tais determinações renove-me, com urgência, à conclusão para 

designação da audiência prevista no art. 542 do CPP.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 23 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.: 507688 Nr: 519-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.Em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, a 

exequente, apresentou cálculo do débito atualizado e requereu a pesquisa 

e o bloqueio de bens em nome do executado, por meio do Sistema 

BACEN/JUD (fls. 116/117).[...].Desta forma, DEFIRO o pleito de fls. 116. 

PROMOVA-SE o bloqueio de contas em nome da parte executada, 
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SANDRO APARICIO GONÇALVES, CPF: 275.064.011-34, por meio do 

sistema BACENJUD, do valor atualizado indicado pela exequente (fls. 

116/117), qual seja R$ 6.052,80 (seis mil e cinquenta e dois reais e oitenta 

centavos).PROMOVA-SE a juntada aos autos da cópia da 

operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, INTIME-SE o executado para, 

nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, comprovar que:I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo manifestação 

do executado no prazo acima, retornem-me os autos conclusos.Não 

havendo manifestação, o que deverá ser certificado, determino a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema BACENJUD, com a 

transferência do valor bloqueado à conta única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Restando infrutífero o bloqueio de valores, determino, desde 

já, penhora de veículos em nome do executado Via Sistema RENAJUD.Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 21 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.: 507688 Nr: 519-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo legal.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecidos embargos, determino que a parte executada indique 

a localização do veículo, para seja procedida a avaliação do veículo 

penhorado via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 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.: 507686 Nr: 517-66.2018.811.0042

 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: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo legal.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecidos embargos, determino que a parte executada indique 

a localização do veículo, para seja procedida a avaliação do veículo 

penhorado via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 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.: 507686 Nr: 517-66.2018.811.0042

 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: IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB/MT 3.863 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSARINHA DE 

ARRUDA BASTOS - OAB:6320

 VISTOS.Em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, a 

exequente, apresentou cálculo do débito atualizado e requereu a pesquisa 

e o bloqueio de bens em nome do executado, por meio do Sistema 

BACEN/JUD (fls. 70/71).[...]Desta forma, DEFIRO o pleito de fls. 70/71. 

PROMOVA-SE o bloqueio de contas em nome da parte executada, 

SANDRO APARICIO GONÇALVES, CPF: 275.064.011-34, por meio do 

sistema BACENJUD, do valor atualizado indicado pela exequente (fls. 

70/71), qual seja R$ 14.504,82 (quatorze mil quinhentos e quatro reais e 

oitenta e dois centavos).PROMOVA-SE a juntada aos autos da cópia da 

operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, INTIME-SE o executado para, 

nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, comprovar que:I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo manifestação 

do executado no prazo acima, retornem-me os autos conclusos.Não 

havendo manifestação, o que deverá ser certificado, determino a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema BACENJUD, com a 

transferência do valor bloqueado à conta única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Restando infrutífero o bloqueio de valores, determino, desde 

já, penhora de veículos em nome do executado Via Sistema RENAJUD.Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 21 de agosto 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511146 Nr: 3800-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFJ, GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593

 VISTOS.Trata-se de pedido de concessão de Medidas Protetivas em 

favor da vítima LEONIR DE FREITAS, pessoa idosa, que atualmente 

encontra-se internada na Casa de Repouso Shallon, efetuado por seu filho 

PEDRO PAULO FREITAS, sob a alegação de que a vítima estaria sofrendo 

maus tratos e violência patrimonial por parte de sua filha GISELE DE 

FREITAS e seu neto EDEMIR FERREIRA JUNIOR, com quem ela residia na 

época. [...].Tendo em vista as alegações do requerido Edemir, bem como, 

considerando o certificado pela Oficial de Justiça às fls. 37, defiro o 

pedido de realização do estudo psicossocial.Remetam-se, com urgência, 

os autos ao setor Psicossocial para realização de estudo psicossocial, 

com a vítima na Casa de Repouso em que está internada (Casa de 

Repouso Shallon, localizada na Rua Riverside, n.º 244, bairro Jardim 

Califórnia, em Cuiabá/MT), devendo as profissionais deste juízo, verificar 

as condições físicas e psicológicas da vítima, bem como, as suas 

impressões a respeito do tempo em que morava na residência dos 

requeridos e com os requeridos na residência deles, verificando as 

condições para a moradia da vítima, devendo o laudo vir aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. Entregue o laudo, extraia-se cópia integral dos 

autos e encaminhe-se à 34ª Promotoria de Justiça Cível, para a adoção 

das providências visando à proteção da vítima idosa. Após, intimem-se as 

partes (inclusive a requerida Gisele) para, querendo, se manifestar sobre 

o estudo realizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção 

de concordância e dê-se ciência ao Ministério Público. Por se tratar os 

presentes autos de medida que tem a natureza cautelar, indefiro os 

pedidos de realização de perícia médica psiquiátrica na vítima devendo o 

requerido buscar tal pretensão por meio da ação competente. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 24 de agosto 
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de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 451660 Nr: 28753-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR AUGUSTO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/o

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu JUNIOR AUGUSTO DE CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, porteiro, 

portador do RG 0701366-3 SEJUSP/MT e do CPF 483.322.161-68, nascido 

em 13/03/1972, natural de Cuiabá/MT, filho de Paulo Augusto de Cerqueira 

e Ivone Correia de Cerqueira, domiciliado na rua I, quadra 07, casa 11, 

bairro Nova Canaã, nesta capital, nas sanções do art. art. 140, §2º (injúria 

real) c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, mais a pena 

correspondente a violência, qual seja, a pena do art. 129, §9º, do Código 

Penal.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE 

DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que não há outras 

agravantes, alguma atenuante, nem outra causa de diminuição ou aumento 

de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente 

a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Em 

relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código 

Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, 

conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação 

dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a 

instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.I.C.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 469307 Nr: 9204-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 “VISTOS. Defiro o pedido da defesa e HOMOLOGO a desistência da oitiva 

das testemunhas Oniovaldo Nunes de Freitas e Luiz Mariano Soares. 

DEFIRO ainda o pedido da defesa e do Parquet e CONCEDO o prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias para apresentação alegações finais na forma 

de memoriais escritos. REMETAM-SE os autos para o Ministério Público e, 

posteriormente, INTIME-SE a defesa para a apresentação de memoriais. 

Após retornem os autos conclusos para sentença. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 434298 Nr: 10371-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBORSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 Vistos.

Considerando que estarei participando da XI Jornada da Maria da Penha 

em Salvador/BA, declaro PREJUDICADA a audiência designada nos autos. 

Desde já, REDESIGNO audiência de Instrução para o dia 30/08/2017 às 

13h00.

INTIME-SE o acusado, através de seus advogados (via DJE).

INTIME-SE o assistênte de acusação (via DJE).

INTIMEM-SE as testemunhas de Defesa, contando que o senhor Gestor da 

vara pode contar com o auxílio dos advogados de Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1024947-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. L. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. G. (PARTE RÉ)

H. M. D. S. (ADVOGADO(A))

L. S. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida, da sentença proferida nos autos: " (...) 

Posto isto: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo; ii) condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado; iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 488563 Nr: 28051-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO do requerido, por meio do 

seu patrono, via DJE, para dar ciência da sentença proferida nos autos: 

"(...) XVII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos: ? julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida (fls. 16), mantendo, destarte, as 

medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, 

antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade 

das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste 

no mandado de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo, após o prazo de seis meses de sua intimação, 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 
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initio littis. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 517647 Nr: 9896-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ®julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data 

da presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao 

contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.®Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC.®Intimem-se as partes acerca desta sentença com os 

benefícios do art. 212 do CPC.®Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença por ter mudado de endereço, certifique-se nos autos 

se houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de endereço. 

Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC.XVIII.Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.XIX.Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 520389 Nr: 12482-41.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLS, DJGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9217/MT

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

decreto a revelia da ré, porém, deixo de aplicar o efeito previsto no art. 

344 do CPC.X.Intime-se o autor para que, em dez dias, especifique as 

provas que colima produzir, justificadamente.XI.Após, considerando que a 

presente ação versa sobre interesse de incapaz, abra-se vista ao 

Ministério público para especificação de eventual prova que pretenda 

produzir.XII.Por fim, volvam-me conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403729 Nr: 8143-44.2015.811.0042

 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: TMA, PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329/ MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a regular intimação da parte autora, por 

meio do seu patrono, via DJE, para dar ciência da sentença proferida nos 

autos: "(...) VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos e com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

(fls. 306/308) e, por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 487, inc. III, do CPC. VIII. Expeça-se termo de 

guarda definitivo do menor Theo Muller Alves, em favor de sua genitorIX. 

Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feit X. Sem custas. XI. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 330922 Nr: 11226-73.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO OTÁVIO AMADOR IVOGLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851

 Autos n. 11226-73.2012.811.0042.

I. Homologo o pedido de desistência de inquirição da vítima formulado pelo 

Ministério Público.

II. Designo o dia 22.11.2018, primeira data livre na pauta, às 17 horas com 

a finalidade de oitiva de Paulo Gustavo Fernandes Melo (endereço de fl. 

90).

III. Expeça-se carta precatória para a comarca de Rondonópolis a fim de 

intimar o acusado para audiência designada acima, bem como para 

designar audiência de qualificação e interrogatório do réu naquela 

comarca.

 IV. Dê-se vista a Defesa para apresentar endereço da testemunha 

Vinícius Ivoglo, bem como manifestar acerca da oitiva da vítima (não foi 

localizada), no prazo de 10 dias.

V. Int.

VI. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 348641 Nr: 9546-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Autos n. 9546-19.2013.811.0042.

I. Designo o dia 23.11.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 40 

minutos

 II. Intime-se o advogado via DJE para apresentar procuração e manifestar 

se continuará atuando no feito, decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação intime-se o acusado para constituir advogado ou informar se 

deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

 III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 438068 Nr: 14476-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR FASSINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8777

 Autos n. 14476-75.2016.811.0042.

I. Designo o dia 23.11.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 00 

minutos

 II. Intime-se a vítima no endereço de fls.79/80 para a audiência designada.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 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.: 527754 Nr: 19656-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA LAURA DE LIMA 

COELHO - OAB:19.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, impugnar a contestação de fls. 21/33

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479337 Nr: 19131-56.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERISVAN NUNES DA SILVA, 

brasileiro(a), natural de Brasil-MT, solteiro(a), mestre de obras. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, Citado o réu e não havendo resposta, ser-lhe-á 

nomeado curador especial ao réu, nos moldes do art. 256, do CPC.

Resumo da Inicial: Jane Agostinha de Moraes, propõe ação de Partilha de 

Bens em face de Erisvan Nunes da Silva. Consta da exordial que 

conviveram pelo período de 07 (sete) anos, sendo reconhecida e 

dissolvida a união estável na audiência de conciliação, não foi feito acordo 

quanto a partilha de bens, durante a união adquiriram bens. Requer a 

procedência da presente ação, e a partilha dos bens, divididos em 50% 

para cada parte.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Tendo sido cumprido todos os requisitos 

previsto no art. 256 do CPC, defiro o pedido retro e, por corolário, 

determino a citação do requerido por edital com prazo de 20 dias.II.Citado o 

requerido e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me conclusos 

para nomeação de curador especial ao réu.III.Expeça-se o 

necessário.IV.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338906 Nr: 20448-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P, J, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RICARDO NASCIMENTO DE JESUS, 

Cpf: 69727341187, Rg: 12235261, Filiação: Clodoaldo Silva de Jesus e 

Marina Neves do Nascimento, data de nascimento: 05/06/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias apresente contestação. Citado o réu e não havendo resposta, 

ser-lhe-á nomeado curador especial ao réu, nos termos do art. 256, do 

CPC.

Resumo da Inicial: Menores P.R.S. DE S. e J.G.S. DE J. representados por 

sua genitora Lais de Souza Ferreira, propõe ação de Execução de 

Prestação Alimentícia em face de José Ricardo Nascimento de Jesus. 

Consta da exordial que por decisão prolatada nos autos de Código nº 

326718 – Medida Protetiva, o executado deveria efetuar o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente mensalmente, a título 

de pensão alimentícia para seus filhos; Que ao final, seja julgado 

procedente o pedido.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Defiro o pedido retro. Atenda-se como 

requer.II.Tendo cumprido todos os requisitos previsto no art. 256 do CPC, 

determino a citação do executado por edital com prazo de 20 dias.III.Citado 

o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me conclusos para 

nomeação de curador especial ao réu.IV.Expeça-se o 

necessário.V.Intime-se.VI.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521174 Nr: 13210-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515880 Nr: 8288-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA MARQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 XIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos acima expendidos, 

rejeito a preliminar em questão suscitada pela defesa. XIV.Tendo o réu 

apresentado sua resposta e não verificando in casu presentes quaisquer 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da 

denúncia ofertada e, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 17h00min, conforme determina o art. 399 

do CPP.XV.Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência 

do ato e acompanhe o réu.XVI.Ciência ao Ministério Público.XVII.Expeça-se 

mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes 

para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC.XVIII.Expeça-se missiva precatória para comarca de Cáceres, para 

oitiva do acusado, com prazo de 60 dias para cumprimento, para ouvida 

desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no 

art. 354 do CPP.XIX.Intimem-se.XX.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de juntada dos documentos apresentados pela autora.

Permaneçam os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528260 Nr: 20112-51.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA, SDSAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para análise do pedido liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528633 Nr: 20469-31.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSA, JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a certidão retro, abra-se vista dos autos à Defensoria 

Pública Criminal para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374156 Nr: 15341-69.2014.811.0042

 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: ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 20.170, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, 

Lourival Ribeiro Filho - OAB:5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402

 Vistos etc.

I. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

II. Após, conclusos para despacho saneador.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 516355 Nr: 8751-37.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFDOC, RMC, BAFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para análise do pedido liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 459850 Nr: 37339-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 507774 Nr: 596-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, PATRICIA DE O. GONÇALVES PITA - 

OAB:14.645

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.
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IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 415862 Nr: 20954-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGMM, AJMM, ISMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA - OAB:13.510, 

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - OAB:13510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de execução de alimentos.

II. Acolho a cota ministerial retro.

III. Compulsando os autos, verifico que, a presente execução de alimentos, 

foi distribuída, por dependência, a ação de alimentos sob código nº 

345743; que o acordo, objeto desta execução, foi celebrado e homologado 

pelo Juiz II da 2ª Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família 

contra Mulher.

IV. De conformidade com o que estatui o art. 516, II do CPC, o cumprimento 

de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição, ou seja, pelo Juiz II da 2ª Vara Especializada da Violência 

Doméstica e da Família contra Mulher.

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo incompetente para processar e julgar a presente ação 

e, por corolário, determino, após as baixas e anotações de estilo, seja o 

presente auto redistribuído ao Juiz II da 2º Vara Especializada da Violência 

Domestica e da Família contra Mulher.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503670 Nr: 42707-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 Vistos etc.

I. Considerando que, por força dos artigos 1.011 e 1.010, § 3º , do CPC, o 

juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal, certifique-se acerca 

da tempestividade da interposição do recurso para fins de futuro juízo de 

admissibilidade recursal pelo Eg. TJ-MT.

II. Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 dias (art. 1010 § 1º, CPC).

III. Sendo eventualmente suscitadas preliminares relativas às questões 

referidas no § 1º do art. 1.009 em contrarrazões recursais, intime-se o 

recorrente para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (CPC, art. 

1.009, §2º).

IV. Apresentadas as contrarrazões recursais, remeta-se o feito à superior 

Instância para reexame da matéria, conforme previsto no art. 1010, § 3º, 

CPC.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 430894 Nr: 6612-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que a Portaria n° 025/2018-DF suspendeu o expediente 

externo deste juízo, no período de 01 a 03 de agosto de 2018, restou 

prejudicada a realização da audiência preteritamente designada.

II. Posto isto, redesigno o presente ato para o dia 06 de fevereiro de 2019 

às 16h30min.

III. Intime-se via DJe o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

IV. Expeça-se mandado de intimação, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, para a vítima, testemunhas arroladas pelas partes e do réu para 

que compareçam ao ato.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º).

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427560 Nr: 2894-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Vistos etc.

I. Considerando que a Portaria n° 025/2018-DF suspendeu o expediente 

externo deste juízo, no período de 01 a 03 de agosto de 2018, restou 

prejudicada a realização da audiência preteritamente designada.

II. Posto isto, redesigno o presente ato para o dia 20 de fevereiro de 2019 

às 14h00min.

III. Intime-se um dos advogados do núcleo da pratica jurídica da UFMT para 

que participe do ato e acompanhe o réu.

IV. Intime-se um dos advogados do núcleo da pratica jurídica da UNIC para 

que participe do ato e acompanhe a vítima.

V. Expeça-se mandado de intimação, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, para as testemunhas arroladas pelas partes e do réu para que 

compareçam ao ato.

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438173 Nr: 14604-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT

 Vistos etc.

 I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Ayretuzia Ribeiro de Paula e da testemunha Roseli Ribeiro 

de Souza.

II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 
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2019, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

defesa e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 496088 Nr: 35306-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 13h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438179 Nr: 14610-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTANA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SCHMIDT BARROS 

- OAB:12020/MT

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 16h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431938 Nr: 7805-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DAMIÃO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - 

OAB:19326/E, JUCELIANA MARTINS DE AQUINO - OAB:6947

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 16h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente um dos advogados do Núcleo de Pratica Jurídica 

da FCR para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431321 Nr: 7049-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVES KEEIM RAMOS - 

OAB:13.100

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação das testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 427342 Nr: 2664-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859

 Autos n. 2664-36.2016.811.0042.

 I. Junte a petição protocolada via PEA.

II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24.04.2019, às 

16 horas e 20 minutos

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 445252 Nr: 22119-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSÉ BATISTA DE MORAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18520/MT, JUTUIRAN JOSÉ TRAJANO MOURA - 

OAB:2.097

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia o que faço para absolver 

Jonathan José Batista de Morais com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.Transitada esta sentença em julgado, 

oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia de Polícia.P. 

R. I. C.Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444370 Nr: 21164-53.2016.811.0042

 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: LADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n. 21119-49.2016.811.0042.

I. Em decorrência da audiência coletiva de retratação redesigno a 

audiência para o dia 27.08.2018 às 13 horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 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.: 411356 Nr: 16119-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joares Antonio Batita do 

Amaral - OAB:2638/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B/MT

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 417308 Nr: 22520-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FRANCISQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520

 Autos n. 22520-20.2015.811.0042.

I. Homologo o pedido de desistência de inquirição da vítima formulado pelo 

Ministério Público.

II. Designo o dia 21.09.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas, para 

qualificação e interrogatório do acusado.

 III. Intime o acusado para apresentar no prazo de 10 dias o endereço das 

testemunhas arroladas na resposta à acusação, uma vez que ele 

informou que mudaram de cidade. Apresentado novo endereço das 

testemunhas expeça-se carta precatória visando suas oitivas.

 IV. Int.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 493488 Nr: 32829-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BRANDÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Autos n. 32829-32.2017.811.0042.

I. Designo o dia 25.04.2019, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 40 

minutos para audiência.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 407415 Nr: 12018-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Maikel Santos 

Pereira - OAB:19706

 Autos n. 12018-22.2015.811.0042.

I. Designo o dia 22.05.2019, primeira data livre na pauta, às 16 horas e 20 

minutos para audiência de instrução e julgamento.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 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.: 462988 Nr: 2850-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EJGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 Autos n. 2850-25.2017.811.0042.

I. Em decorrência da manifestação do advogado Dyego Nunes da Silva 

Souza OAB/MT 17563, informando que retirou o Mandado de Averbação – 

Assento de Casamento, em mão, para o cumprimento no cartório, às fls. 

121, determino o arquivamento do presente feito.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347968 Nr: 8738-14.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DE ASSIS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16291

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Quanto ao pedido formulado pela defesa do acusado, extraia-se cópia da 

presente ata e aporte aos autos de código 531067, encaminhando tal 

processo ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de 

revogação da prisão do acusado.

Após a juntada do exame corpo de delito da vítima, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos pelas partes.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399300 Nr: 3444-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LACERDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:16086

 XVI.Posto isto, rejeito a preliminar.XVII.Tendo o réu apresentado sua 

resposta e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada 

e, por corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.XVIII.Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do 

ato e acompanhe o réu.XIX.Ciência ao Ministério Público.XX.Expeça-se 

mandado para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 386302 Nr: 252-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido para que seja Oficiado ao Cartório de Registro de 

Imóveis (fls. 116/117).

II. Compulsando os autos verifico que fora aportado aos autos copia do 

ofício enviado ao Cartório do 2º Oficio de Cuiabá, que determinou a 

proibição temporária para celebrar atos de compra e venda de imóvel (fls. 

104) e o referido ofício fora expedido no processo de medida protetiva, 

código ID. 331708. Verifico, ainda, que já fora expedido ofício 

suspendendo a proibição temporária para celebrar atos de compra e 

venda de imóvel (fls. 103).

III. Posto isto, indefiro o pedido de fls. 116/117.

IV. Oficie-se o Cartório do 2º Oficio de Cuiabá, para que no prazo de 05 

dias, informe se o ofício nº 1377/2013 Código 3317028, foi devidamente 

cumprido, conforme determinado. Caso negativo, cumpra-o, 

imediatamente.

 V. Cumpra-se com urgência a decisão de fls. 114.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 504608 Nr: 43622-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645

 IX.Posto isto, rejeito a preliminar.X.Tendo o réu apresentado sua resposta 

e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por 

corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.XI.Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do 

ato e acompanhe o réu.XII.Ciência ao Ministério Público.XIII.Caso se trate 

de réu preso, requisite-se a sua apresentação ao Sistema 

Prisional.XIV.Expeça-se mandado para intimação da vítima, das 

testemunhas arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao 

ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.XV.Sendo a testemunha 

policial militar, requisite-se sua apresentação ao Comando da Polícia Militar 

(CPP, art. 221, § 2º) .XVI.Caso haja testemunha arrolada com endereço em 

outra comarca, expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para 

cumprimento, para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter 

os requisitos previstos no art. 354 do CPPXVII.Intimem-se.XVIII.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 419816 Nr: 25180-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA VARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo varela do carmo - 

OAB:10592

 Autos n. 25180-84.2015.811.0042.

I. Intime a defesa para apresentar procuração no prazo de 10 dias.

 II. Designo o dia 28.09.2018, primeira data livre na pauta, às 17 horas.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 316151 Nr: 15216-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA OLIVEIRA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE ALVES DONEGÁ - 

OAB:7.467/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da exequente, por intermédio 

do seu advogado, dia DJE, para requerer o que de direito, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 440432 Nr: 16992-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELSON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20108-B, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853

 Autos n. 16992-68.2016.811.0042.

I. Designo o dia 09.05.2019, primeira data livre na pauta, às 16 horas e 20 

minutos para audiência, devendo observar o endereço apresentado às 

fls.73/74.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499296 Nr: 38415-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 Autos n. 38415-50.2017.811.0042.

I. Em decorrência do não comparecimento dos policiais militares redesigno 

a audiência para o dia 03.09.2018 às 13 horas, com a finalidade de ouvir 

Eduardo Barreto, Robson Luiz Teixeira de Oliveira e o acusado.

II. Oficie-se requisitando a apresentação do acusado e dos policiais 

militares.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 381928 Nr: 23758-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23758-11.2014.811.0042.

I. Designo o dia 19.10.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 30 

minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 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.: 537317 Nr: 28913-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 28913-53.2018.811.0042.

I. Compulsando os autos verifica-se que se trata também de oferta de 

alimentos.

 Sendo assim, o valor da causa deve ser retificado, correspondendo a 

soma de 12 prestações mensais ofertadas pelo autor.

Nesta medida, intime o autor para, em 30 dias, retificar o valor da causa e 

complementar as taxas e as custas judiciais, sob de pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

 Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 88226 Nr: 577-15.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, APAM, 

RdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA JEOVANNA GALDINO 

ALEXANDRIA - OAB:17480/MT

 Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos 

constantes na inicial e Extingo o processo Com Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para:

 4.1 Confirmar a decisão liminar que suspendeu o poder familiar do 

Requerido Jefferson Charlle Muller Assunção Magalhães, em relação à 

criança A. S. V. M. (folhas 47/48);

4.2 Decretar a perda do poder familiar do requerido Jefferson Charlle 

Muller Assunção Magalhães, em relação à criança A. S. V. M., nos termos 

do art. 1.638, II e III do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, 

ambos do ECA;

4.3 Manter a guarda da criança A. S. V. M., em favor dos tios paternos, 

Ariana Patrícia Assunção Magalhães e Rogério de Araújo Silva, 

tornando-a permanente;

4.4 Expeça-se o termo de guarda permanente;

4.5 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento;

4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.7 Intimem-se. Cumpra-se;

 4.8 Em seguida, 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.: 93003 Nr: 1714-95.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdEdMG, RdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Jeovanna Galdino 

Delgado Alexandria - OAB:17.480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulleverson Silva Quinteiro 

de Almeida - OAB:12.358, Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida - 

OAB:15.865

 3. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Improcedente o pedido constante na inicial, e Extingo o 

Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito e julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111548 Nr: 3264-23.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFS, LDSRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14.020/MT, 

Rosana Dias Souza Oliveira - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral 

do Estado e do Procurador Geral do Município para que disponibilize no 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 08 (oito) latas do SUPLEMENTO ALIMENTAR 

APTMIL PEPTI de 800g OU 12 (doze) latas de ALTHERA 450g, nos termos 

da prescrição médica, em favor da criança NICOLAS FREITAS SILVA, 

conforme prescrição médica contida nos autos;

2) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, diligencie o Sr. Gestor, em contato 

com o responsável da criança, visando obter informações quanto ao 

fornecimento do suplemento alimentar pelos Requeridos, e em caso 

negativo, intime-se o advogado constituído para requerer o que entender 

de direito;

3) Publique-se a presente decisão para ciência das advogadas 

constituídas Adriana Cervi OAB/MT 14.020 e Rosana Dias Souza Oliveira 
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OAB/MT 16.104;

4) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e 

cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral 

do Estado e do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para 

que, caso queira, conteste a ação;

5) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito 

indisponível;

6) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42795 Nr: 2951-43.2010.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2951-43.2010.811.0063, Protocolo 42795, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111603 Nr: 3311-94.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT, WILSON PINHEIRO MEDRADO - OAB:16.355/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3311-94.2018.811.0063, Protocolo 111603, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102254 Nr: 5630-06.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, EdAR, SdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5630-06.2016.811.0063, Protocolo 102254, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102262 Nr: 5638-80.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EVDSS, 

VDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5638-80.2016.811.0063, Protocolo 102262, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109764 Nr: 1802-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:20056/E, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1802-31.2018.811.0063, Protocolo 109764, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109560 Nr: 1629-07.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:, KATIA VALADARES SILVA - OAB:20056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1629-07.2018.811.0063, Protocolo 109560, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36115 Nr: 5012-52.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIO CORREA FERRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172-B, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 Procedo intimação do Diretorio Regional do PMDB, naa pessoa do Dr. Luiz 

Antonio Possas de Carvalho, OAB/MT 2.623, Angelica Luci Schuller 

OAB/MT 16.791 e Natacha Gabrielle Dias de Carvalho OAB/MT 16.295, 

acerca do despacho de fls. 293.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130542 Nr: 4581-59.2018.811.0062

 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): Jefferson Rodrigo Barros de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Chamos de Arruda - 

OAB:OAB/MT 18.853

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB/MT 18.853 (ADV. DO AUTOR DO FATO - JEFFERSON RODRIGO 

BARROS DE SOUZA), PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FOLHA N. 

24, BEM COMO COMPARECER EM AUDÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA 

PARA 06/09/2018 ÀS 11:30 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

ACOLHO a justificativa apresentada pelo autor do fato às fls. 20/23, por 

conseguinte, retiro o feito da pauta de audiência designadas para o dia 

27.08.2018 e REDESIGNO a audiência preliminar para o dia 06.09.2018 às 

11:30 horas. INTIMEM-SE as partes.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ 

- TÉCNICO JUDICIÁRIO

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira
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 Cod. Proc.: 129927 Nr: 3997-89.2018.811.0062

 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): Mikhail Barros e Favalessa, Guilherme 

Adzgauska Waltenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DR. MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - 

OAB/MT 3076-A (ADV. DA VÍTIMA - OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILON), PARA COMPARECER COM SUA CLIENTE EM AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR DESIGNADA PARA 14/09/2018 ÀS 09:00 HS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127709 Nr: 1874-21.2018.811.0062

 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: Hamilton Domingos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Parolin - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:OAB/MT 11.361

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 (ADV. DO QUERELADO - JOSÉ PEREIRA FILHO), PARA 

TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FOLHA N. 36, BEM COMO RETIRAR EM 

CARTÓRIO CÓPIA DO CD (JÁ ESTÁ DISPONÍVEL). DESPACHO/DECISÃO: 

"Visto.DEFIRO o pedido do autor do fato à fl.33, em consonância com o 

parecer ministerial de fl.35. CUMPRA-SE na forma requerida, devendo o 

Cartório deste Juízo extrair cópia da mídia de áudio (CD/DVD) juntada aos 

autos pela vítima à fl.09, bem como proceder com a intimação do 

Advogado do autor do fato para a sua retirada. No mais, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até realização da audiência outrora designada para 

30.08.2018 às 11h. Às providências." É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ 

- TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127709 Nr: 1874-21.2018.811.0062

 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: Hamilton Domingos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Parolin - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:OAB/MT 11.361

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 (ADV. DO QUERELADO - JOSÉ PEREIRA FILHO), PARA 

TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FOLHA N. 36, BEM COMO RETIRAR EM 

CARTÓRIO CÓPIA DO CD (JÁ ESTÁ DISPONÍVEL). DESPACHO/DECISÃO: 

"Visto.DEFIRO o pedido do autor do fato à fl.33, em consonância com o 

parecer ministerial de fl.35. CUMPRA-SE na forma requerida, devendo o 

Cartório deste Juízo extrair cópia da mídia de áudio (CD/DVD) juntada aos 

autos pela vítima à fl.09, bem como proceder com a intimação do 

Advogado do autor do fato para a sua retirada. No mais, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até realização da audiência outrora designada para 

30.08.2018 às 11h. Às providências." 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.: 40619 Nr: 1893-64.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAZÉ MADEIREIRA ZENI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Dambros Schmidt - 

OAB:11765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...), INDEFIRO o pedido de restituição e MANTENHO a declaração 

de perdimento da madeira apreendida já determinado.Quanto ao pedido de 

realização de nova perícia, entendo que o presente pedido deve ser 

realizado no próprio Termo Circunstanciado de Ocorrência, em momento 

oportuno, motivo pelo qual deixo de analisá-lo na presente incidental. 

Intime-se a requerente.Outrossim, traslade-se cópia da presente decisão 

ao TC código 28.069, em apenso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36924 Nr: 3275-29.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Victória Eireli ME, Marco Antonio 

Guisolfe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

Considerando a não realização da audiência outrora designada, bem como 

a justificativa apresentada pela empresa autora do fato, designo nova data 

para o dia 14 de novembro de 2018, às 15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, observando os telefones de fl. 88 e o 

requerimento de fl. 101.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36853 Nr: 3228-55.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DA SILVA ANDRADE - ME, Luciano 

Soterio, Marlon Gomes Da Silva Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

Considerando que não houve designação de audiência preliminar até o 

presente momento, DESIGNO o dia 28 de novembro de 2018, às 14h30, 

para sua realização.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seu número 

de telefone constante à fl. 64. Caso reste infrutífera a intimação por meio 

telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, em seu endereço constante 

nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31481 Nr: 12706-70.2016.811.0002

 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 - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIZZE CAROLINA GOMES 

LIMA - OAB:55218

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 98 e 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

14h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 
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intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seu número 

de telefone (fl. 98) e, alternativamente, por carta precatória, em seu 

endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024458-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES (REQUERENTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024458-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE:  JOAO BATISTA 

VASCONCELOS DE MORAES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Promova a secretaria a substituição do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso pelo Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação no PJe. 

Trata-se de reclamação com natureza de ação de obrigação de fazer 

cumulada com cobrança na qual a parte autora, servidor efetivo do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso demanda em face do Estado 

de Mato Grosso e pede “(...) procedência do pedido no sentido de 

determinar aos requeridos EFETIVAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL com valores, acréscimos e vantagens desde a ultima avaliação 

em 2015, (...).” g.n. É cediço que a competência deste Juizado versa 

sobre ações que não demandem liquidação de sentença. Observa-se que 

em se tratando de pretensão de declaração de nulidade de avaliação 

funcional que possa implicar em reposicionamento na carreira pública, cujo 

eventual reflexo financeiro é exclusivamente pretérito, certo e determinado 

e/ou futuro, a parte deve de antemão apresentar sua renúncia ao que 

exceder o teto dos juizados, estabelecido em 60 salários mínimos. A parte 

autora deve ser cientificada de que o juizado fazendário é incompetente 

quando a pretensão, ainda que travestida de cunho meramente 

declaratório, possua reflexos financeiros pretéritos e relativos ao período 

de tramitação do processo e futuros sem limitação ou especificação de 

valor, porque se trata de hipótese típica para a liquidação de sentença. 

Portanto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, esclarecendo acerca da eventual pretensão de cobrança de valores 

neste feito, haja vista que no sistema dos juizados especiais não se 

admite liquidação de sentença, devendo apresentar o respectivo cálculo. 

Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

LUPERCIO CABRAL SANTOS (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO (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: “(...) 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.” 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001996-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MEDEIROS (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

09/10/2018, Hora: 09:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1002030-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME (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: "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.OBSERVAÇÃO: O 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: 1002060-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DA SILVA UEMURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

11/10/2018, Hora: 10:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002063-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:30/10/2018 , Hora:12:00 :, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite(m)-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020565-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELCIO LIMA LUCENA (AUTOR(A))

CARLOS FRANCISCO QUESADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

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: 

1020565-03.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO ELCIO LIMA LUCENA 

RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505246-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA (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 Processo: 

0505246-46.2014.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se 

da certidão retro que a parte exequente não cumpriu a determinação 

judicial concernente à apresentação de cálculos para propiciar o 

cumprimento de sentença. Ante o exposto, considerando que a parte 

reclamante não promoveu ato que lhe competia, arquive-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI MEDEIROS DE FARIAS (REQUERENTE)

RENATA SARAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA 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: 

1001894-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENI MEDEIROS DE FARIAS 

REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial juntando aos autos documentos 

pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE FREITAS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002613-97.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON DE FREITAS 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública realizada, 

nesta data, às 16: 45 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001742-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001742-33.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NEBUZARADAN GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora novamente 

para emendar a inicial juntando orçamento de hospital particular do pedido 

pleiteado para fins de verificação da competência deste Juizado Especial 

da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, retorne os autos em conclusão para 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010671-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (ADVOGADO(A))

ARLINDO DOS SANTOS EMILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010671-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARLINDO DOS SANTOS 

EMILIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da liminar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GENIMA DA SILVA ALMEIDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1002070-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GENIMA DA SILVA ALMEIDA 

EVANGELISTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL na qual a parte autora pretende 

“1-CONCEDER MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para o fim de 

determinar que a aposentadoria da reclamante seja concedida de acordo 

com a lei complementar estadual n. 401/2010 e respectivas alterações 

acima citadas, assegurando a integralidade e a paridade à reclamante, 

haja vista serem assegurados pela lei complementar citada tais direitos, 

afastando, via de consequência a aplicação da médica contributiva 

prevista na lei n. 10887/2004 por se tratar de aposentadoria especial;”. 

Aduz, em síntese, que integra carreira da polícia civil e já implementou os 

requisitos necessários à APOSENTADORIA ESPECIAL, cujo direito ainda 

não foi analisado pelo réu. 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. Extrai-se da inicial que a autora 

ainda não teve seu pedido negado, pois o requerimento administrativo 

211772/2018 ainda não foi apreciado pelo réu. Desse modo, o próprio 

interesse de agir será avaliado após a resposta do réu. Além disso, o 

deferimento de liminar que implique em condicionar a administração, seja o 

MT PREV ou o ESTADO, a realizar afastamento do servidor por 

aposentadoria NA FORMA ESPECIAL PLEITEADA implica em determinar 

liberação de recurso - seja pelo fato de impor o pagamento de serviço que 

não será prestado, seja pela necessidade de substituir o servidor 

aposentado – o que não é possível em face a necessidade de 

observância aos limites do art. 1º[1] e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] 

e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001583-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA TORRACA DE MATOS (REQUERENTE)

ROBERTO DOS SANTOS LIMA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001583-27.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ZILMA TORRACA DE MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI CARDOSO DE LARA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002438-06.2017.8.11.0001 REQUERENTE: AVANI CARDOSO DE LARA 

REQUERIDO: 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002011-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

SORAYA VAZ (ADVOGADO(A))

MARIO VALDO GOMES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

(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: 

1002011-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO FRANCISCO BEZERRA 

REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora MARIO 

FRANCISCO BEZERRA promove em desfavor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS). 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 FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS) 

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
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Processo Número: 1002010-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA VAZ (ADVOGADO(A))

MARIO VALDO GOMES BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

(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: 

1002010-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO FRANCISCO BEZERRA 

REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora MARIO 

FRANCISCO BEZERRA promove em desfavor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS). 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 FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS) 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002028-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA VAZ (ADVOGADO(A))

MARIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

MARIO VALDO GOMES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

(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: 

1002028-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO FRANCISCO BEZERRA 

REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora MARIO 

FRANCISCO BEZERRA promove em desfavor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS). 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 FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (HOSPITAL SÃO LUCAS) 

não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, 

não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, 

a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752318 Nr: 8919-98.2014.811.0003

 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: EUNICE RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA AMARAL CORREIA, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA que até a presente data NÃO consta 

nos autos o pagamento no valor, de R 30,11, devidamente INTIMADO pelo 

DJE Nº 10313 EM 10/08/2018 (Fls.270), o qual deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de 

petição, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780760 Nr: 6504-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO PEREIRA BORGES 

FILHO - OAB:379/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766897 Nr: 844-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO DA SILVA, FRANCISCA NÚBIA DOMINGO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): gilberto matias dos santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM EPITÁCIO TEODORO DE 

CARVALHO - OAB:5759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 250,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774417 Nr: 4074-86.2015.811.0003

 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: SONIA DO NASCIMENTO GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761599 Nr: 14298-20.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AGUIAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRANCO BRILLINGER 

- OAB:OAB/SP296405

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

551,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 593,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873953 Nr: 8013-06.2017.811.0003

 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: ROSEMARI LUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, PAULO CESAR 

VARONES MARTINS, LURDES DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 280,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719922 Nr: 963-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:MT/9069-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

440,77 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789019 Nr: 9818-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

347,32 e Taxa Judiciária no valor R$ 164,50 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778779 Nr: 5687-44.2015.811.0003

 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: VANDERLEY DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A, ACE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abílio Diamantino Francisco 

Bogado - OAB:145.430, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214 DF, José 

Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA - ACE SEGURADORA S/A, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas 

Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao 

FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756348 Nr: 11049-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814638 Nr: 1061-45.2016.811.0003

 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: ADAUTO FIGUEIREDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

463,25 e Taxa Judiciária no valor R$ 508,65 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816123 Nr: 1592-34.2016.811.0003

 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: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 108,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796607 Nr: 12995-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA, 

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH, LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

3.589,48 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a 

guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337188 Nr: 5565-17.2004.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEUNICE 

ROSA GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

761,54 e Taxa Judiciária no valor R$ 792,32 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 
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0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708951 Nr: 3844-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DARLIANO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

385,76 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722259 Nr: 3273-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA RODOBENS LTDA, ALEXANDRE 

COSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JR - OAB:OAB/PR57930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717361 Nr: 12789-25.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, LIONEL 

FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

555,17 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763170 Nr: 14989-34.2014.811.0003

 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: MARCIO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 
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certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721202 Nr: 2222-95.2013.811.0003

 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: SILVANIA SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

428,47 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 929-86.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TERUO YOSIDA, HIDEO YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAD MAGID DANIF - 

OAB:2936

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

433,26 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 53,54 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409904 Nr: 5834-17.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSINO JOAQUIM DE SOUSA, MARINA 

COSTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

382,81 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707643 Nr: 2449-22.2012.811.0003

 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: CARLOS EDUARDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

345,83 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 
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forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747360 Nr: 6373-70.2014.811.0003

 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: SEBASTIAO BARROS ALVES, MARCOS ANTONIO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE ANTONIA DE OLIVEIRA, MANOEL 

MESSIAS DE OLIVEIRA, ATHAÍDE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Torno sem efeito o impulsionamento por Certidão de fls. 100, tendo em 

vista que o endereço do requerido Athaíde Messias de Oliveira é em 

Cuiaba-MT, motivo pelo qual impulsiono os autos para intimação da 

advogada do requerente para no prazo legal manifestar-se nos autos 

quanto a devolução das Cartas de Citação, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783377 Nr: 7530-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORAES DA SILVA, VERA LUCIA BRITO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA RODRIGUES GAZALI, MARCOS 

RUFINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9883

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7530-44.2015

Ação: Servidão de Passagem

 Autor: Paulo Moraes da Silva

Ré: Amélia Rodrigues Gazali

 Vistos, etc...

 PAULO MORAES DA SILVA e VERA LÚCIA BRITO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação de Reconhecimento de Negócio Jurídico e de 

Instituição de Servidão de Passagem' em desfavor de AMELIA RODRIGUES 

GAZALI, aduzindo:

 “Que, é possuidor de um imóvel rural com a área de 4,6ha, adquirido no 

ano de 2009, sendo desmembrada do Sítio Bela Vista, neste Município, que 

se encontra encravada, sem saída para a via pública; que, no local há uma 

estrada, servidão de trânsito que já perdura por mais de 20 (vinte) anos, 

controlada por porteira, sendo a única forma dos autores terem acesso a 

via pública; que, os autores desenvolvem atividade agrícola na sua 

propriedade; que, a ré obstruiu a passagem com carga de cascalho e por 

fim colocaram cadeado na cancela, deixando os autores sem acesso à 

propriedade, assim, requerem a procedência da ação, com a condenação 

da requerida nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à 

causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”

 Os autores, quando da emenda à inicial, requereram a inclusão no polo 

passivo de Marcos Rufino Nunes, o que foi deferido (fl.38).

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não 

sobrevindo nenhum recurso.

 Devidamente citado, o réu ofereceu contestação, asseverando que é 

parte ilegítima a figurar no polo passivo, requerendo a extinção da ação. A 

ré, por sua vez, foi citada, não contestado o pedido, conforme informa a 

certidão de (fl.105), restando revel.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Pela decisão de (fl.112/113), 

foi reconhecida a ilegitimidade do réu, sendo o processo extinto, 

transitando em julgado a decisão (fl.118).

 Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas e, em debates 

orais, os autores ratificaram a inicial, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Paulo Moraes da Silva e Vera Lúcia Brito da Silva ingressaram com a 

presente ação de reconhecimento de negócio jurídico e de instituição de 

servidão de passagem rústica em desfavor de Amelia Rodrigues Gazali, 

porque, segundo a inicial, os autores adquiriram, no ano de 2009, a gleba 

de terras de área rural equivalente a 4,6ha, desmembrada do Sítio Bela 

Vista, neste município, sendo que se encontra encravada, sem saída para 

a via pública, restando a passagem obstruída com cascalho e um cadeado 

na cancela, deixando os autores sem acesso à propriedade.

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a ré é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios.

 Desta forma, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, uma vez que os elementos centrados 

dão respaldo à pretensão exposta na peça madrugadora.

 Como cediço, as servidões encontram seu conceito legal no artigo 1.378 

do Código Civil, que dispõe, verbis:

 “A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o 

prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante 

declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente 

registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

 A doutrina, de sua parte, assim conceitua o instituto:

 Em nossas palavras, cuida-se de direito real sobre coisa imóvel, que 

impõe restrições em um prédio em proveito do outro, pertencentes a 

diferentes proprietários. O prédio que suporta a servidão, é o serviente. O 

outro, em favor do qual se proporciona utilidade e funcionalização da 

propriedade, é o dominante. Envolve uma ideia de submissão, com 

privação de certos poderes inerentes ao domínio do prédio serviente (art. 

1.378 do CC).

 Esta dependência de uma propriedade em relação à outra se projeta no 

mundo jurídico quando o titular do prédio serviente desdobra o domínio do 

bem em prol do prédio dominante, transferindo faculdades de uso e 
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fruição ao conteúdo do prédio dominante, favorecendo o exercício do 

titular deste, ou de quem a ele tenha acesso, por relação real (v.g. 

usufrutuário) ou pessoal (v.g. locatário, comodatário). (DE FARIAS, 

Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 568)

 Com efeito, a servidão, como direito real instituído sobre imóvel alheio, 

limitando o pleno exercício do direito de propriedade do dono do prédio 

serviente, não se presume e deve sempre ser interpretada de forma 

restritiva, sendo ônus daquele que a alega demonstrar explicitamente sua 

existência.

 Neste sentido, vejamos:

 “(...) A servidão não se presume, porque a propriedade se presume 

plena. Logo, a servidão deve ser provada de modo explícito, e sua 

interpretação é sempre restritiva, quanto à sua existência ou extensão, e 

seu exercício deve ser o menos oneroso ao prédio serviente. (...) 

(LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e 

jurisprudência. coordenador Cezar Peluso. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 

2011, p. 1.454)

 Destarte, no caso em comento, os autores, demonstraram 

suficientemente a existência da servidão de passagem, bem como de sua 

obstrução por parte da ré, em razão da colocação de cascalho e cadeado 

na cancela, na estrada vicinal presente em sua propriedade.

 Desta forma, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a 

procedência da ação.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação Servidão de Passagem’" promovida por 

PAULO MORAES DA SILVA e VERA LUCIA BRITO DA SILA, com 

qualificação nos autos em desfavor de AMELIA RODRIGUES GAZALI, com 

qualificação nos autos, para instituir a servidão de passagem e, se 

necessário, desobstruí-la, a qual encontra-se encravada na propriedade 

da ré, conforme requerida na inicial.Condeno a ré no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser 

corrigido.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 23 de agosto de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764216 Nr: 15437-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725985 Nr: 6933-46.2013.811.0003

 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): PEREIRA E SOTTO DE SOUZA LTDA - ME, 

MARCELO PEREIRA, CRISTIANE SOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6933-46.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Autor: Sicredi Sul - MT

Réus: Marcelo Pereira e Outros

 Vistos, etc...

 Desapense-se dos autos n° 574-41.2017

 HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.84/85v), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04 de maio de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816217 Nr: 1648-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A BANDEIRANTES CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, DIARIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:16.760/DF

 Intimação do advogado do requerido para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 133/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417817 Nr: 255-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FELIZARTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES FERNANDES - 

OAB:5388/O

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto aos petitórios de fls. 164/172 e 174/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417817 Nr: 255-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FELIZARTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES FERNANDES - 

OAB:5388/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº255-54/2009

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018.
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 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751029 Nr: 8302-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY GARCIA PIATO - 

OAB:23310/O, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.95), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 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.: 731927 Nr: 12218-20.2013.811.0003

 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: ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH, 

MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, ELISANGELA 

NUNES DA MOTA FARAH, FERNANDA GARCIA GUIMARÃES FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:12057/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE 

FIGUEIREDO - OAB:14229

 .Defiro a prova oral requerida pelas partes.O processo n° 12526-46.2016, 

será instruído em conjunto com os autos n° 12218-20.2013.Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 22 de novembro de 2018, às 

14:00 horas.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se de imediato.Roo-Mt, 

24/agosto/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 860773 Nr: 3402-10.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUARTE JUNIOR E CIA LTDA ME, ELISEU REIS DUARTE 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 1.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT3150A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 3402-10.2017

Ação: Ordinária Declaratória de Revisão Contratual

Autora: Duarte Junior e Cia Ltda Me.

Representante: Elizeu Reis Duarte Junior.

Réu: Banco Itaú S.A.

Vistos, etc...

DUARTE JUNIOR E CIA LTDA ME, representado por seu sócio 

administrador, ELIZEU REIS DUARTE JUNIOR, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de BANCO ITAÚ 

S.A., 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.258), 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 DUARTE JUNIOR E CIA LTDA 

ME, representado por seu sócio administrador, ELIZEU REIS DUARTE 

JUNIOR, em desfavor de BANCO ITAÚ S.A., todos com qualificação nos 

autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e 

§2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao pagamento das 

custas processuais.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 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.: 39362 Nr: 326-13.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LONARDONI, LUIZ NATAL 

LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.314), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 451354 Nr: 6533-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6533-03/2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Dupé Calçados e Confecções Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.151), hei por bem em deferir parcialmente o 
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pedido, com respaldo na decisão de (fls.112/113 e fl.131) e, via de 

consequência, nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas 

declarações apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, 

arquivando-as em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 724786 Nr: 5754-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto as declarações de IR disponíveis na escrivania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708473 Nr: 3329-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, RECUPERADORA GAUCHA, GAUCHA FIBRAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE VIEIRA DA SILVA - 

OAB:124996 MG, LEONARDO GOMES GIRUNDI - OAB:86.469/MG, LÍVIA 

MÁRCIA ARAÚJO ATTIE - OAB:OAB/MG 136.496, ROMI ARAÚJO - 

OAB:OAB/MG 74.399, TASSIANA CARVALHO AMADO - 

OAB:133623/MG, TUANNY DE CASTRO FERREIRA - OAB:OAB/MG 

170.770, WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - 

OAB:58840

 D E C I D O: Inicialmente, analisando o petitório de (fls.490/491) e 

compulsando detidamente os autos, observa-se que a decisão de (fl.475) 

está parcialmente equivocada, haja vista que já houvera o deferimento do 

levantamento das importâncias constritas às (fl.309; fl.329), conforme 

decisões de (fl.349) e (fl.372v), inclusive, transitadas em julgado, em 

consonância com os documentos de (fls.485/486), deste modo, revogo 

parcialmente a decisão de (fl.475), excluindo-se o 4º parágrafo. Ante o 

exposto, determino à Senhora Gestora para que cumpra imediatamente as 

decisões de (fl.349; fls.372v/373v), expedindo-se o necessário. No que 

tange ao pedido de devolução de prazo formulado pela parte executada 

às (fls.492/497), em relação à decisão e documentos de (fls.475/482), 

observa-se que o feito encontrava-se em carga para o Dr. Edson Ritter, 

procurador do exequente, pelo período de 17.07.2018 a 20.07.2018 e com 

a estagiária Jessica Santos de Lima, ora bloqueada no sistema Apolo, pelo 

prazo de 24.07.2018 a 25.07.2018, restando o feito disponível junto à 

serventia apenas no dia 23.07.2018, deste modo, entendo plausível sua 

restituição e, via de consequência, reabro o prazo de (5) cinco dias, para, 

querendo, manifestar-se a parte executada, sobre a decisão e extratos de 

(fls.475/482). Por fim, cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao 

exequente, via seu bastante procurador, para que requeira o que de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 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.: 384669 Nr: 12776-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & MATA LTDA, ANTONIO FIRMINO DA 

MATA, ANILDA FLORES CARVALHO SOUZA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:8.123, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956, SILVIO LUIZ SILVA MOURA LEITE - OAB:OAB/MT8956

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12776-36/2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros.

Executadas: Souza & Mata Ltda.

Vistos, etc...

ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, via seu 

bastante procurador, postula no sentido de que seja determinado à 

Receita Federal, a exibição das (3) três últimas declarações de imposto de 

renda dos executados SOUZA & MATA LTDA, AMTONIO FIRMINO DA 

MATA e ANILDA FLORES CARVALHO SOUZA DA MATA, devidamente 

qualificado, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, determino a Senhora Gestora que cumpra a parte final do 

segundo parágrafo de (fl.252).

Compulsando-se os autos, verifica-se que o exequente ingressara com 

pedido para realização de penhora “on line”, nada sendo encontrado nas 

contas bancárias, bem como, diligenciou em busca de bens em nome da 

executada, não obtendo êxito, assim, existindo provas de que, 

efetivamente, tenha diligenciado para buscar bens do devedor passíveis 

de constrição.

Ademais, tenho entendido que o juiz da execução só deve deferir pedido 

de expedição de oficio à Receita Federal ou consulta via “Infojud” e demais 

instituições portadoras de informações sigilosas acerca da situação de 

devedores, após o exequente comprovar que não logrou êxito nas 

tentativas efetuadas para encontrar os devedores, ou os bens a serem 

penhorados e, no caso, vê-se que o requerente exauriu as possibilidades 

que estavam ao seu alcance.

 Confira-se a respeito do tema:

“Não se desconhece que a função jurisdicional prescinda, às vezes, de 

requisição de informações para o primado dos elementos condutores à 

certeza, e aí, em face do interesse público, o sigilo bancário não lhe será 

obstáculo. Contudo, não pode o diretor do processo substituir 

providências cabíveis à agravante, que, provando o seu exaurimento e a 

justa causa que originou sua omissão no momento do nascimento do seu 

crédito, certamente, no interesse da Justiça, se provocado, exercerá o 

poder discricionário para a relevância social”. (RJTAMG - n.º 71, p.96/99).

 Por fim, o interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser 

objeto de penhora, se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra 

do sigilo fiscal da executada, uma vez que a exequente já esgotou todos 

os meios para tentar liquidar seu crédito.

É do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA 

DECISÃO AGRAVADA. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. A Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do 

CPC), ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 

655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica 

de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento 

de diligências extrajudiciais, pelo exequente, após o advento da Lei 

11.382/06. 2. O mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser 

aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados. 3. Recurso especial provido.[...]. 

Neste contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o 

Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios 

colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. Assim, merece ser 
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provido o presente recurso, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de 

origem para que seja determinada a realização do Infojud requerida pelo 

recorrente. Diante do exposto, em juízo de retratação reconsidero a 

decisão agravada, para com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, dar 

PROVIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 

25 de maio de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator. 

(STJ - AgRg no REsp: 1522840 SP 2015/0064413-0, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 10/06/2015) 

(Supressão nossa)

É ainda, no mesmo sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL POR MEIO DO SISTEMA 

INFOJUD – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE. Esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora, é possível deferir a 

expedição de ofício à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, com 

intuito de obter declaração de imposto de renda do executado, haja vista 

que o caráter sigiloso das informações solicitadas não pode se sobrepor à 

efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido.” (TJ-MS - AI: 

14033810220158120000 MS 1403381-02.2015.8.12.0000, Relator: Des. 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/06/2015)

Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.256), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.

Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na escrivania, após 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 729462 Nr: 10141-38.2013.811.0003

 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): JESAINA MARIA MULTA - ME, JESAINA MARIA 

MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.109), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 402408 Nr: 15929-43.2007.811.0003

 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: ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI DIATEBUK JANISCK, CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA BIG LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimação do advogado PATRICIA MEIRELLES WICZOREK , para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766860 Nr: 826-15.2015.811.0003

 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: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 826-15.2015

Ação: Execução de Honorários Advocatícios

Exequente: Eliane Eustáquio Duarte.

Executado: João Augusto de Moraes.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.102), determino a intimação 

pessoal 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 de imediato.

Rondonópolis, 24 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.: 845552 Nr: 10140-48.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ITAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALVES DAUFENBACK - 

OAB:OAB/SP-325-478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 10140-48.2016

Ação: Declaratória c/c Revisional

Autora: Francisco Itamar da Silva

Réu: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 Vistos, etc...

 Francisco Itamar da Silva, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado.

 Devidamente citado, apresentou contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 O digno Relator do Recurso Especial n° 1.578-526-SP, determinou, nos 

termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a suspensão, 

em todo território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a 

questão afetada, qual seja, validade da cobrança, em contratos bancários, 

de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato 

e/ou avaliação do bem.

 Sendo assim, determino a suspensão do presente processo até o 

julgamento do Recurso Especial n°1.578-526-SP.

 Com o julgamento, retornem os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 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.: 712753 Nr: 7835-33.2012.811.0003

 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: ADILSON DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7835-33.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Adilson de Moraes.

Executada: Brasil Telecom S.A. – Oi S.A.

Vistos, etc...

ADILSON DE MORAES, com qualificação nos autos, ingressou com a ação 

de “Execução de Sentença” em desfavor de BRASIL TELECOM S.A. – OI 

S.A., devidamente qualificada e, após seu processamento, aportou a 

manifestação de (fls.201/208) e, instado a se manifestar, o exequente 

permaneceu inerte (fl.222), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte executada 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, homologo o 

acordo de vontades e, via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO 

o presente processo, promovido por ADILSON DE MORAES, em desfavor 

de BRASIL TELECOM S.A. – OI S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ e 

artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 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.: 775097 Nr: 4290-47.2015.811.0003

 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: JEFERSON LOPES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI WORLD WIDE - IGUI WORLD WIDE 

PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:OAB/RS 66.393, EDISON O S JUNIOR - OAB:18.255-B, MAX DELIS 

DE QUEIROZ - OAB:16802

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por 

Azambuja e Menegazzo Ltda, assim, via de consequência, imponho a 

embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o 

que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos 

termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

mantendo a decisão de (fls.166/168v), em sua íntegra.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt., 23/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem 

indeferir o pedido de impenhorabilidade.De outro norte, defiro o pedido de 

levantamento em favor do exequente constante de (fls.127/129 e 

fls.140/141), mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 23 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.: 767369 Nr: 1034-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDM TRANSPORTES LTDA - ME, SIDNEI GASPAR DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SCHWERZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIRLEI JOÃO BERNARDI - 

OAB:71093, RUDI BEWANGER - OAB:10078

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, NÃO 

CONHEÇO os presentes embargos de declaração intentados por RDM 

Transportes Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,23/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817387 Nr: 2004-62.2016.811.0003

 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: ANGELO HONORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2004-62.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

Autor: Angelo Honório da Silva.

Réu: Santander Financiamentos S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.81/82), da informação de (fl.108) 

e da manifestação de (fls.110/112), hei por bem em deferir o levantamento 

dos valores depositados às (fl.82; fl.108), com suas devidas correções, 

em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, remetam-se os autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito em consonância 

com a sentença de (fls.63/65), decotando-se as importâncias depositadas 

às (fl.82 – 22.12.2016; fl.108 – 19.12.2017).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 
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dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 888451 Nr: 1162-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO M. HENRIQUE DAOLIO - 

OAB:OAB/SP 172.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº1162-14/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Paranatinga – MT

Autora: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A.

Ré: Gratec Formulários Contínuos Ltda.

Vistos, etc.

MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 23 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.: 816212 Nr: 1645-15.2016.811.0003

 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: ANDREIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:23457/GO

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Irmãos Soares Ltda e Andreia Pinheiro, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão de (fls.594/596v), em sua íntegra.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,23/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785574 Nr: 8460-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8460-62.2015

Ação: Indenização de Danos Morais

Autor: Ivo Lourenço da Silva.

Ré: Itatur Transportes de Passageiros e Turismo Ltda.

Vistos, etc...

IVO LOURENÇO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização de Danos Morais’ que moveu em 

desfavor de ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA, 

postulou às (fls.168/171), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 812228 Nr: 175-46.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO FERNANDES DE SOUZA, MARCIA 

SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 (...)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 
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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, 23 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.: 820707 Nr: 3209-29.2016.811.0003

 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: VILMA MURILA QUEIROZ DE CARVALHO, ESPÓLIO DE 

CELIO ANTERO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATALÃO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - 

OAB:18984, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 (...)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, 23 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.: 39228 Nr: 318-36.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SANTIAGO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C - TEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA EM 

ENGENHARIA CIVIL LTDA, HOSPITAL SAO JOSE LTDA, MARA LUCIA 

BERTULUCCI CAMILO, MARCOS DE CASTRO CAMILO

 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: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 318-36.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Espólio de José Santiago Sobrinho.

Executados: C-Tec Construções e Tec. em Engenharia Civil e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.609), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) noventa 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a parte exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 313, 

inciso I e §2º, inciso II c/c artigo 485, §1º, ambos do CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 780307 Nr: 6327-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO os presentes “Embargos à Execução” 

promovidos por ALEXANDRE AUGUSTIN, com qualificação nos autos, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, e o 

faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; 

e, via de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do mesmo Código.Custas pela parte 

embargante/executada. Façam-se as anotações em conformidade com o 

Provimento nº 18/2012/CGJ.Transitada em julgada e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 23 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.: 417796 Nr: 217-42.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAO, FABRICIA FELIX ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA QUEBEC LTDA, CTQ 

CONSÓRCIO TOCTA QUEBEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - 

OAB:28.141/GO

 Vistos, etc... Compulsando detidamente os fólios processuais, 

observa-se que a autora – Mirieli Alves Ormond - completou 18 anos de 

idade, atingindo a maioridade em 18.09.2015, portanto, não havendo mais 

necessidade de ser assistida por representante legal, estando apta à 

prática de todos os atos da vida civil, conforme dispõe o artigo 5º do 

Código Civil. Deste modo, determino à senhora Gestora que efetue as 

anotações devidas, retificando o pólo ativo da lide, passando a constar o 

nome completo da autora, excluindo a representante legal e demais 

anotações/tarjas, bem como, determino a intimação da parte autora, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, regularize a 

representação processual da autora, juntando aos autos instrumento 

procuratório. De outro ponto, denota-se que a alegação da parte autora 

acostada à (fl.768v), com relação à vedação da compensação dos 

honorários redefinidos em sede recursal (fls.653/664v; fls.677/680v), 

entendo que não deve ser acolhida, haja vista que a parte autora não 

cumpriu com seu mister, no que tange à interposição do recurso cabível à 

época, a fim de atender sua pretensão, operando-se o trânsito em julgado 

à (fl.765v), assim, deixo de atendê-la. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 429 de 711



apresente demonstrativo de cálculo atualizado do débito, retificando-se o 

quantum atribuído aos honorários, compensando-o com o valor atribuído à 

autora. Por derradeiro, observa-se dos autos que fora concedida 

assistência judiciária gratuita em favor da autora à (fl.387), não havendo 

que se falar em novo deferimento, assim, rejeito-o. Cumpridas as 

determinações supra, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

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.: 716198 Nr: 11562-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->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): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, ESPÓLIO DE 

JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377, WLADIS BORSATTO KUVIATZ - OAB:OAB/MT 

10688

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11562-97.2012

Ação: Execução Hipotecária

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Rodrigo Elias Estevão e Espólio de Jorge Wanovich Estevão.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.98), hei por bem em deferir os 

pedidos, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 722441 Nr: 3454-45.2013.811.0003

 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: ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3454-45.2013

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autor: Antônio Ramos de Souza.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Cobrança de Diferença de Seguro 

Obrigatório’ que moveu em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, postulou às (fls.250/252), pugnando pela conversão do feito 

em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 431552 Nr: 212-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:RS.14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBER SEIDENFUS - 

OAB:MT/11.454-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 212-83.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jorge Luiz Zanon.

Executado: Nelson Reni Schulz.

Vistos, etc...

Retifique-se a capa dos autos, eis que o polo passivo está totalmente 

equivocado.

Analisando os termos do petitório de (fl.943, alínea ‘a’) e da certidão de 

(fl.944), hei por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados às 

(fls.931/verso), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

De outro ponto, postergo o pedido formulado à (fl.943, alínea ‘b’) e, via de 

consequência, defiro o pedido de (fl.943, alínea ‘c’), expedindo-se ofício 

ao Detran/Mt, para que no prazo de (10) dez dias, informe quem é o 

credor fiduciário do veículo Mercedes Benz/LS 1938, modelo 2004, Chassi 

9BM6960904B365272, placa NFI1922, de propriedade do executado 

Nelson Reni Schulz.

Vindo aos autos, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que no prazo 

improrrogável de (10) dez dias, informe a atual situação do contrato 

atinente ao bem retromencionado, apresentando os extratos.

Por fim, atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita 

a busca on-line de veículos, bem como, averbar restrições, defiro o pedido 

de (fl.943, alínea ‘d’), somente com relação a inserção de restrição de 

transferência no veículo, conforme extrato em anexo.

Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 783698 Nr: 7638-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE GASPAROTTO, EDSON JOSE 

GASPAROTTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADUAR TRANSPORTES LTDA - ME, PAULO 

COMA, ZENAIDE TEREZINHA VIZONAM COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 
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OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7638-73.2015

Ação: Anulatória de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Multa

 Autores: Edson José Gasparotto e Edson José Gasparotto Me.

Réu: Paduar Transportes Ltda Me.

 Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante procurador, na 

ação ‘Anulatória de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Multa e 

Reparação por Danos Materiais e Morais’ que EDSON JOSÉ GASPAROTTO 

E EDSON JOSÉ GASPAROTTO ME, moveram em desfavor de PADUAR 

TRANSPORTES LTDA ME, ambos devidamente qualificados, postulou às 

(fls.331/334), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 780535 Nr: 6422-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADUAR TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 17297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6422-77.2015

Ação: Consignação em Pagamento

Autora: Paduar Transportes Ltda Me.

Réu: Edson José Gasparotto.

 Vistos, etc...

PADUAR TRANSPORTES LTDA ME, via seu bastante procurador, na ação 

de ‘Consignação em Pagamento’ que moveu em desfavor de EDSON JOSÉ 

GASPAROTTO, ambos devidamente qualificados, postulou às 

(fls.189/193), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 741374 Nr: 2908-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2908-53.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Volkswagen S.A.

Ré: Santana Têxtil Mato Grosso S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.239), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo 

Civil, após conclusos.

Em caso de inércia, procedam as anotações de estilo e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 748885 Nr: 7179-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES JOSÉ BEZERRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MS 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7179-08.2014

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Rodrigo Elias Estevão.

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

 Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante procurador, na 
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ação de “Embargos à Execução” que moveu RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, 

em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, ambos 

devidamente qualificada, postulou às (fls.109/111), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 764440 Nr: 15540-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZONO & ANJO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ISMAEL PIRILLO - 

OAB:309746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15540-14.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gazono & Anjo Ltda Me.

Executado: Paulo Ricardo Schenatto.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.58), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 50993 Nr: 4626-18.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RUFINO LEITE LUCENA, SELMA SOUZA 

GONCALVES, DIVINO CEZAR RODRIGUES MIRANDA, SIONETH SOUZA DE 

LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, GLAUCO GÓES GUITTI - OAB:MT/10.320-B, 

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4626-18.1996

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Bandeirantes S.A. (Atual Itaú Unibanco S.A.).

Executados: Pedro Rufino Leite Lucena e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.255), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 438414 Nr: 7081-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/GO27495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7081-62.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executado: Olavo Aguiar Paiva Filho.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.133), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 707471 Nr: 2250-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MOTO 

CAMPO LTDA, MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO RAÇA LTDA, AC 

CAMPO ME, MOTO CAMPO ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2250-97.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda e Outros.

Executado: Oswaldo Barros Duarte Leal.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.982), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 742097 Nr: 3425-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY ANTONIA DUTRA FLORENCIO, MAICON 

ANTONIO FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3425-58.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rosely Antônia Dutra Florêncio.

Representante: Maicon Antônio Florêncio.

Executada: Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Imp. e Exportação Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.1102), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 718423 Nr: 13884-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LEAO CAMBRAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M H TELECIO DA SILVA, MARIA HELENA 

TELECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13884-90.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ricardo Leão Cambraia.

Executado: M. H. Telécio da Silva.

Representante: Maria Helena Telécio.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.72), 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, 22 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.: 764265 Nr: 15458-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15458-80.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Réu: Nilton Rocha da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.71), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 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.: 801941 Nr: 15174-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON ANTONIO KOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15174-38.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Santander Brasil S.A.

Executado: Renilson Antônio Kotz.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.42), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 
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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, 22 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.: 410293 Nr: 6301-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO SANTOS, OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6301-93.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Moacir Nogueira.

Executado: Vagner Aparecido Santos.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.448), 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, 22 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.: 825553 Nr: 4857-44.2016.811.0003

 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: ANDRESSA SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, ELISIANE MORAES PORTELA - OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4857-44.2016

Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização

Autora: Andressa Santos Lopes.

Réus: Tiago Rampeloto de Moraes e Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.277), 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 de imediato.

Rondonópolis, 22 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.: 784408 Nr: 7903-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS DUARTE ME 

(MERCADO NOVO MUNDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7903-75.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Davantel Marchiori & Cia Ltda.

Executado: Aparecido de Jesus Duarte Me (Mercado Novo Mundo).

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.52), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 733188 Nr: 13242-83.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ILTON ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13242-83.2013

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autor: José Ilton Rosa de Arruda.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.107) e da certidão de (fl.110), 

intime-se a parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820164 Nr: 3014-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409 SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, 

WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3014-44.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Gilson Rodrigues de Oliveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.48), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 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.: 402121 Nr: 15644-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15644-50.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Antonino Moura Borges e Rubens Pereira de Souza.

Executada: Terezinha Strapasson Fockink.

Vistos, etc...

ANTONINO MOURA BORGES E RUBENS PEREIRA DE SOUZA, via seu 

bastante procurador, nos autos da ação de “Execução de Sentença” em 

desfavor de TEREZINHA STRAPASSON FOCKINK, devidamente 

qualificada, pugnou pela indisponibilidade de bens da executada, em 

consonância com o Provimento nº 39/2014 do CNJ, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão trazida à liça pela parte exequente, não 

verifico motivos plausíveis para acolhê-la, neste momento, haja vista que 

não houvera nenhuma tentativa de expropriação em face da executada, 

restando tal pedido de indisponibilidade meio demasiadamente gravoso à 

parte, deste modo, indefiro o pleito, com fulcro no artigo 805 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 730919 Nr: 11441-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, KELLEM DE 

ALMEIDA LIMA, S H M TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11441-35.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Sirlei de Almeida Lima e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.126), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 742559 Nr: 3626-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTE IRMÃO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 

GENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT15.652, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3626-50.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ponte Irmão e Cia Ltda.

Executados: Dilma Gaião Gentil Epp e Dilma Gaião Gentil.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.115), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 2496-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2496-98.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Vanderlei Silvério Pereira.

Executado: Aristides Ferreira Mendes.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.655), 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, 22 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.: 349180 Nr: 4500-50.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO BAHIA MARRON LTDA ME, 

VANDEVALDO LUCIO DE CARVALHO, ROSELI LUCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4500-50.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Carolina Veículos Ltda.

Executados: Auto Bahia Marrom Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.183), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 435210 Nr: 3877-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALMAT MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:MT/13.645

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3877-10.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda.

Executada: Agropecuária Grande Norte Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.313), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 433025 Nr: 1689-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1689-44.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Archanjo Dama Filho.

Executada: Transportadora Imperador Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.285), 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, 22 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.: 296002 Nr: 10618-47.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO FIEGENBAUM, HILDEGARD ALMA 

FIEGENBAUM, EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, GILBERTO 

FERREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10618-47.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Hilário Fiegenbaum e Outros.

Executados: Dejalma Ferreira dos Santos e Gilberto Ferreira dos Santos.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.378), 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, 22 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.: 717942 Nr: 13389-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE ZORIO NEVES ME (DRAGA RIO 

VERMELHO), ADRIANE ZORIO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13389-46.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Adriane Zorio Neves Me e Adriane Zorio Neves.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.118), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 343389 Nr: 20-29.2005.811.0003

 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): JOSE ROBERTO THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 20-29.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Trescinco Administradora e Consórcios S/c Ltda.

Executado: José Roberto Theodoro.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.143), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 810507 Nr: 18037-64.2015.811.0003

 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): ELIEZE ANASTACIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18037-64.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Elieze Anastácio de Oliveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.78), 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, 22 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.: 753657 Nr: 9628-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO TEIXEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9628-36.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Celso Marcon.
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Executado: Cícero Teixeira Ramos.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.65), 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, 22 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.: 773362 Nr: 3712-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA PEREIRA DA SILVA 

CONSULTORIA ME, MARINALVA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3712-84.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Marinalva Pereira da Silva Consultoria Me e Outra.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.70), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 433024 Nr: 1688-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1688-59.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Archanjo Dama Filho.

Executada: Transportadora Imperador Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.552), 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, 22 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.: 738543 Nr: 1056-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1056-91.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: América Sul Materiais Aeronáuticos Ltda.

Executado: Alexandre Augustin.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.214), determino a intimação 

pessoal da parte 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, 22 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.: 710431 Nr: 5397-34.2012.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT7708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5397-34.2012

Ação: Depósito

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Osvaldo Francisco de Souza.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.91), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.
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Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 22 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.: 727857 Nr: 8702-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a imediata citação do réu, via mandado, no 

endereço em anexo, bem como, revogo parcialmente a decisão de (fl.69) e 

arbitro os honorários periciais em (2) dois salários mínimos vigentes, 

conforme requerido às (fls.71/72), devendo o autor efetuar o depósito 

junto à Conta Única em (5) cinco dias, sob pena de extinção do feito. 

Cumpridas as determinações supra e a fim de evitar futuras nulidades, 

proceda-se a intimação do perito judicial, para que designe nova data para 

conferência dos trabalhos realizados, oportunizando o réu a 

apresentação de quesitos.Vindo aos autos a data da conferência, 

intimem-se as partes, via seus procuradores.O prazo para entrega do 

laudo é de (10) dez dias e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro 

o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente 

alvará judicial.Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se de imediato.Rondonópolis, 22 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.: 348209 Nr: 3552-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS - OAB:MT/10635, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:OAB/MT 15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3552-11.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Cleiry Antônio da Silva Ávila e Mércia Chaves A. P. Klaus.

Executado: Mauro Felipe Quiroga.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.291), 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, 22 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.: 799884 Nr: 14346-42.2015.811.0003

 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): LORISVALDO MOURA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14346-42.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Lorisvaldo Moura da Cruz.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.72), 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, 22 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.: 344928 Nr: 457-70.2005.811.0003

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DA SILVA JABER, ELAINE BORGES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, assim, via de consequência, mantenho 

a decisão (fl.151/152), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,31/julho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778160 Nr: 5483-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 5483-97.2015

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Fabio Junior Pereira Barbosa

Réu: Eb Comércio de Eletrodomésticos Ltda

 Vistos, etc...

 FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com 

qualificação nos autos, tendo aportado o pedido de extinção, vindo-me os 

autos conclusos.
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 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu 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 FABIO 

JUNIOR PEREIRA BARBOSA, em desfavor de EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com qualificação nos autos, com julgamento 

de mérito e o faço com fulcro nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 10/abril/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777862 Nr: 5365-24.2015.811.0003

 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: ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA, LUANA LOPES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5365-24.2015

Ação: Indenização por Danos Material e Moral

Autora: Elizete Paula de Melo Conceição

Rés: Luana Lopes da Cunha e Outra

 Vistos, etc...

 ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais' em desfavor de LU CUNHA 

STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS 

LTDA e LUANA LOPES DA CUNHA, aduzindo:

 “Que, através de e-mails, na data de 24 de abril de 2014, adquiriu um 

iPhone 5s 32GB Gold, pagando a importância de R$ 2.014,93 (dois mil, 

quatorze reais, noventa e três centavos), à vista, através de depósito em 

conta bancária; que, o prazo estipulado para a entrega do aparelho foi 

estipulado em 60 dias uteis; que, ultrapassado o prazo consignado, não 

fora feita a entrega do aparelho de telefone, não conseguindo mais 

contato com as rés; que, além da perda da importância em dinheiro, 

passou por dissabores e contratempo, por isso, busca ser indenizada, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação das rés nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

24.029,86 (vinte e quatro mil, vinte e nove reais, oitenta e seis centavos), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não 

sobrevindo nenhum recurso.

 Devidamente citadas, por edital, não contestaram a ação, por isso, foi 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial que apresentou defesa, 

por negativa geral.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora, 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.

 Elizete de Paula Melo Conceição aforou a presente ação indenização por 

danos materiais e morais em desfavor de Lu Cunha Store Comércio, 

Importação e Exportação de Eletrônicos Ltda e Luana Lopes da Cunha, 

porque, segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as 

partes, concernente a compra de uma aparelho celular iPhone 5s 32GB 

Gold, pelo valor de R$ 2.014,93 (dois mil, quatorze reais, noventa e três 

centavos), fato ocorrido em 24 de junho de 2014, o qual deveria ser 

entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, o que não ocorreu 

até a presente data. Procurou solucionar a questão de forma amigável, 

não obtendo êxito, experimentado vários contratempos, por isso, busca 

haver ressarcida da importância dispendida e indenização por danos 

morais.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa 

ré, que não 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."

 No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram 

contrato de prestação de serviços, qual seja, compra e venda de aparelho 

celular, o qual restou devidamente quitado, conforme comprova o 

documento de (fl.20).

 A empresa e a ré, por sua vez, nada centraram aos autos no sentido de 

minorar a situação incômoda em que se encontram.

 Dito isso, resta-nos saber se o ato levado efeito pelas rés pode resultar 

na condenação das rés em indenização por danos morais.

 A meu ver, o reconhecimento do equívoco levado a efeito pela empresa 

ré – revelia -, consoante sua confissão caracteriza o danum in re ipsa ao 

consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto.

 Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar 

de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através 

dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria 

uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a 

tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 

não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 
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instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que 

entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re 

ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

 Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. 

- Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de 

providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do 

débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação 

do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação 

ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que 

importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de 

reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, 

publicação da súmula em 10/12/2015).

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - MULTA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 20 DO 

CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que mantém 

indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários advocatícios deve 

observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art. 20 do CPC. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, 

publicação da súmula em 09/10/2015)

 Portanto, caracterizado está o dever de indenizar.

 No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na 

fixação dos valores de indenização. É importante levar em consideração 

que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, 

bem como que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas 

que não configure enriquecimento sem causa a este.

 Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por equidade, levando em 

conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, 

que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser 

impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um 

misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua 

função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais 

que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

 Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o 

descaso da empresa ré com a consumidora.

 Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

 O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de 

violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". 

(Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos 

Tribunais. 1995).

 Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral 

é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, 

o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132).

 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:

 "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do 

pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o 

patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de 

qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em 

situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a 

honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma 

Marques - 11ª Câmara Cível - 19/12/07)

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir 

que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à 

pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

 Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato 

ilícito.

 Sobre a matéria, pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto 

Bittar: "Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais 

prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se 

opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento 

danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que 

presentes os pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - 

Ed. RT 1993 - p. 202).

 Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido, como já 

consignado.

 Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério 

do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral 

tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

 Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima.

 Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa 

e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável 

enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

 A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em 

qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se 

com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a 

prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, 
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igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá 

estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, 

pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como 

instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas 

agressões.

 Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve 

ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60).

 O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do 

dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação 

de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua 

estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a 

vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a 

aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação 

do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem 

mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz 

defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de 

critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". 

(Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa 

da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende 

os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada.

 No que tange ao dano material, dúvida alguma persiste, uma vez que há 

prova nos autos do pagamento (fl.20), bem como da não entrega do 

aparelho que a autora adquiriu junto à empresa ré.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais" promovida por ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO, em 

desfavor de LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA e LUANA LOPES DA CUNHA, com 

qualificação nos autos, para o fim de condená-las, de forma solidária, no 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por 

cento) ao mês a contar desta decisão; a restituição da importância de R$ 

2.014,93 (dois mil, quatorze reais, noventa e três centavos), devendo 

incidir correção – INPC – a contar do desembolso e juros de mora 1% ao 

mês a partir da citação, bem como das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 04 de abril de 2.018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812811 Nr: 447-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº447-40/2016

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: N. W. Ferreira de Farias – EPP.

Executada: Mariana Figueiredo dos Santos.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.61), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344928 Nr: 457-70.2005.811.0003

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DA SILVA JABER, ELAINE BORGES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 457-70.2005

Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos

Autor: Itaú Seguros S/A

Réus: Ismael da Silva Jaber e Outra

 Vistos, etc...

 ITAÚ SEGUROS S/A, com qualificação nos autos, ingressou com a 

presente ação em desfavor da empresa ISMAEL DA SILVA JABER e 

ELAINE BORGES DA SILVA, com qualificação nos autos.

 D e c i d o:

 Para o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, 

designo o dia 16 de agosto 2016, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de 

Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 03 de junho de 2016.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781454 Nr: 6765-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, JOÃO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, JOIFER A CARAFFINI - OAB:OAB/MT13909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:
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 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, e, via de consequência, 

mantenho a sentença de (fls.177/179), em sua íntegra.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 24 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.: 430150 Nr: 12106-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI E FARIAS LTDA, ILZANETE TEIXEIRA 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12106-90/2009

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Ferrari e Farias Ltda e Outra.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.110), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.92/93) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 437066 Nr: 5734-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMILO RESTAURANTE ME, EZIO FRANCA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 15.549, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 Considerando o petitório do Banco do Brasil S/A de fls. 406, o qual solicita 

informações sobre valores despositados no referido feito, certifico que em 

26/11/2014 o requerido Banco do Brasil S/A efetuou depósito da quantia 

de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) referente aos 

honorários advocatícios que fora condenado, pertencendo assim tal valor 

ao advogado de L. Camilo Restaurante, conforme sentença de fls. 

277/286. Certifico também que referido valor ainda não fora levantado nos 

autos em face de ausência de manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2649-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, VALDIR APARECIDO 

GULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.446), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 448075 Nr: 3254-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F VEICULOS LTDA ME, FRANKSLENY ROSA 

DA SILVA, JEROLINO CORREIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3254-09/2011

Ação: Execução por Título Judicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: J F Veículos Ltda ME e Outro.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.117), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.69/70 e fl.97) e, via de 

consequência, nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas 

declarações apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, 

arquivando-as em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 52161 Nr: 591-78.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, 

ADALVE ROSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.48), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 722794 Nr: 3802-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICLAI DO PRADO BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3802-63.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executada: Aniclai do Prado Beserra.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.78), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.59/60) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 438807 Nr: 7474-84.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, KELLEN ZANIN 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7474-84/2010

Ação: Execução por Título Judicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Chrystian Luiz Oliveira e Outra.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.118), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.90/91) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 43701 Nr: 2134-53.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA SILVA NASCIMENTO, JULIO 

CESAR DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 2134-53.1996

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Itaú S.A.

Executados: Dulcelina Silva do Nascimento e Outros.

Vistos, etc...

BANCO ITAÚ S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com 

a presente ação em desfavor de DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO, 

JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO E CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 

devidamente qualificados, 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.184), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO ITAÚ S.A., em 

desfavor de DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO, JÚLIO CESAR DO 

NASCIMENTO E CARLOS ALBERTO DE SOUZA, todos com qualificação 

nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º 

e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o 

valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao pagamento 

das custas processuais.

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, 24 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.: 733145 Nr: 13202-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para no prazo legal manifestar-se nos autos 

quanto a devolução da Carta Precatória de fls. 81/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713594 Nr: 8716-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOMAR C. DE MORAES, LIOMAR CRUVINEL 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES MARIN - 

OAB:OAB/MS13674, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.146), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 
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junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 45383 Nr: 2801-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOAO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2801-39/1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira e Outro.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.251), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.234/235) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentada pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 446698 Nr: 1880-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME, VALÉRIA 

APARECIDA BATISTA REZENDE, FABIO CAMILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.179), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 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.: 743545 Nr: 4107-13.2014.811.0003

 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: HERMENEGILDO REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA PEREIRA, ILDA PEREIRA DA 

SILVA, OTAVIO JOSE DA SILVA, ALAIDE BATISTA REGO, ANAI BATISTA 

MAGALHAES, ALMIR PEREIRA MAGALHAES, MARIA ELMIRA DE SOUZA, 

EDSONINA BATISTA DE SOUZA, JOAO BATISTA DE SOUZA, ROSSENI 

EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4107-13/2014

Ação: Adjudicação Compulsória

Autor: Hermenegildo Reis de Almeida.

Réus: José Batista Pereira e Outros.

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora não cumprira o comando processual de 

(fl.74), hei por bem determinar que, no prazo de (5) cinco dias, traga aos 

autos o nome da genitora das rés, a fim de regularizar a marcha 

processual.

Em sendo negativa a referida diligência, desde logo hei por bem em 

determinar a citação da parte 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.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 24 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.: 338814 Nr: 7068-73.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN CHARLEYE DUCCINI 

- OAB:287027

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de fl. 255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752496 Nr: 9032-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR DIAS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Do advogado do requerente para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifeste sobre o laudo pericial de fls. 95/96.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007607-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

OSNAIR ADRIANO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007607-65.2017 Ação: Restituição de Valores c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Osnair Adriano dos Reis. Réu: Banco Bmg. Vistos, etc. 

OSNAIR ADRIANO DOS REIS, pessoa física com qualificação nos autos, 
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via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor 

de BANCO BMG, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o 

autor percebe benefício previdenciário e realizou empréstimo na forma 

consignada para com o réu; que, fora devidamente informado que os 

pagamentos ocorreriam de forma mensal, nos exatos termos de um 

pagamento de empréstimo consignado; que, após a celebração do 

empréstimo a parte autora foi surpreendida com o desconto denominado 

‘reserva de margem de cartão de crédito’; que, referido desconto é muito 

diverso de um empréstimo consignado; que, entrou em contato com a 

requerida com a finalidade de obter esclarecimentos acerca do ocorrido, 

ocasião na qual soube que se tratava na verdade de uma retirada de valor 

sobre um cartão de crédito; que, por essa retirada houve uma reserva de 

margem de 5% (cinco por cento) junto ao seu benefício; que, o maior 

espanto do autor surgiu quando foi informado que os descontos 

realizados mensalmente não abatem o saldo devedor principal, apenas 

amortizando juros e demais encargos; que, mesmo sofrendo descontos 

mensais em seu benefício previdenciário a dívida tornou-se impagável; 

que, não pode o consumidor arcar com uma dívida impagável; que, faz jus 

a indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil 

trezentos e setenta reais); requereu de forma liminar que o banco réu se 

abstenha de continuar a realização da reserva de margem consignável; no 

mérito que fosse declarada inexistente a contratação na forma realizada, 

bem como a condenação do réu na restituição na forma dobrada dos 

valores já pagos; que, deve a demanda ser julgada procedente, atribuindo 

a causa o valor de R$ 14.085,20 (quatorze mil e oitenta e cinco reais e 

vinte centavos) postulando a presente sob o manto da assistência 

judiciária gratuita. Juntou documentos.” A liminar restou indeferida, não 

sobrevindo recurso. Devidamente citado, contestou os pedidos, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, a parte autora reconhece a contratação de mútuo consignado; que, 

o autor contratou um cartão de crédito consignado conforme documentos 

que acompanham a defesa; que, o contrato de nº 4140308 é claro quanto 

as cláusulas e forma de contratação; que, em que pese o autor alegar que 

nunca recebeu nenhum cartão há histórico de várias compras realizadas 

com este; que, inexiste qualquer abuso de conduta por parte do banco 

réu; que, inexiste cobrança indevida ou falha na prestação de serviços; 

que, inexiste dano moral indenizável; requereu a improcedência da 

demanda, bem como a condenação da parte autora em custas e 

honorários de sucumbência. Juntou documentos.” Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora (ID 11438798). Foi determinada a intimação das 

partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 13817653), 

oportunidade onde ambas expressamente consignaram o seu 

desinteresse na produção de demais provas e, assim, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de Restituição de 

Valores c/c Indenização por Danos Morais, onde o autor, Osnair Adriano 

dos Reis, pretende que o réu, Banco BMG, o indenize, a título de danos 

materiais e morais, em razão de uma contratação diversa da que solicitou. 

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, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, “Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 

4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 

3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 

14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). Analisando as razões trazidas nas 

peças de ingresso e defensiva, bem como as provas documentais 

carreadas ao ventre dos autos, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento. É princípio corrente em direito que, para que o pedido 

de indenização seja acolhido, ao autor compete o ônus de demonstrar a 

existência dos danos e que a reparação não foi concretizada. Também, 

sem prova pré-constituída, o autor sujeita-se aos ônus probatórios, 

segundo a distribuição estabelecida pelo artigo 373 do Código de 

Processo Civil. E, nesse sentido é a jurisprudência: “Quem pede ao Juiz 

tem o ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de 

provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer 

fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em 

fundamento.” (TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, na Apel. 

193.117.652, rel. Juiz Heitor Assis Remonti). “Negados pelo réu os fatos 

narrados na inicial, compete ao autor prová-los durante a fase congnitiva 

do processo. Não os provando, improcedente deve ser julgado o pedido 

formulado na petição inicial.” (TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. 

Des. Charife Oscar Abrão). Assim, em se tratando de processo de 

reparação de danos, fundada no artigo 186 do Código Civil, cumpre o 

autor o ônus de provar, de forma plena e convincente, que a ré, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violou direito seu ou lhe 

causou prejuízo, não havendo elementos seguros, só restará um caminho, 

a improcedência do pedido. Pois bem, a tese esposada pela empresa ré, 

qual seja, de que efetivamente o autor realizou a contratação de cartão de 

crédito com margem consignável contrapõe-se a versão trazida na peça 

de ingresso. Não somente a versão trazida pelo banco réu, mas a farta 

documentação acostada com a defesa impossibilita de dar guarida aos 

pedidos autorais. Necessário frisar que muito embora o Código de Defesa 

do Consumidor seja aplicável ao caso concreto, resta lógico que somente 

o fato de tratar-se de relação consumerista não relativiza o negócio 

jurídico livremente pactuado e sem a demonstração de qualquer vício 

existente ao caso concreto. Necessário seria irrefutável comprovação de 

ilegalidade, o que não vislumbro. O alegado desconhecimento e/ou erro 

quanto à forma de concessão do crédito não se firma, tendo em vista os 

termos do contrato livremente pactuado e em conformidade com a Lei 

13.172/15. Restou demonstrado no caso em tela a adesão do autor ao 

contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (ID 

11423201), bem como a sua regular utilização para a realização de 

saques, compras, e, assim, efetiva disponibilização dos valores (ID´s 

11423207, 11423218, 11423226, 11423236, e 11423245). Ora, uma vez 

que o autor/mutuário se beneficiou dos valores lhe resta à obrigação de 

adimplir com o pagamento. Ademais, não resta demonstrado que o valor é 

impagável. Acerca da matéria, assim já tem decidido os Tribunais: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - BANCO RÉU QUE 

DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES, DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO, NÃO IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LEGALIDADE DA 

COBRANÇA A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - 

ADEMAIS, O DESCONTO DA RMC CONSTITUI FORMA DE AMORTIZAÇÃO 

DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCABE A 

CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS MORAIS, SOB 

PENA DE PRESTIGIAR O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE 

AUTORA, COM VIOLAÇÃO FLAGRANTE AOS PRINCÍPIOS DO "VENIRE 

CONTRA FACTUM PROPRIUM" E DA BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP 

10015445320178260311 SP 1001544-53.2017.8.26.0311, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 20/06/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/06/2018) “APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU 

ABUSIVIDADE NOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA 

MODALIDADE "RMC" – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – MONTANTE 

EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO - ABUSIVIDADE QUE NÃO PODE SER 

RECONHECIDA –  RECURSO DESPROVIDO.”  (TJ -SP 

10005491820178260383 SP 1000549-18.2017.8.26.0383, Relator: Ana de 

Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/06/2018, 13ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018) “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

DESCONTO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). 

EMPRÉSTIMO PELA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE 

RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO 

ART. 373, II, DO NCPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

CONTRATAÇÃO LÍCITA. DESCONTO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

MANTIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71007341357, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 12/12/2017).” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007341357 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

12/12/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/12/2017) É de notório saber que a contratação do cartão 

de crédito na forma como ocorreu não é uma imposição pelo agente 

financeiro. Em verdade, em muitas das vezes é a única forma restante 

para aquele que já não mais dispõe do limite consignável de 30% (trinta 

por cento) de seu benefício obtenha crédito. Coincidentemente ou não, é 

exatamente o caso do autor. Consta de seu extrato de pagamento 

(documento juntado pelo próprio autor com a sua inicial - ID 10123578) que 

ele possui 6 (seis) empréstimos na modalidade consignada. O montante de 

referidos empréstimos alcança o valor de R$ 551,11 (quinhentos e 

cinquenta e um reais e onze centavos), sendo que sua margem de 

consignável é de R$ 551,25 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e 

cinco centavos), eis que seus rendimentos são R$ 1.837,50 (um mil 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). A contratação do 

cartão de crédito como ocorreu era a única forma do autor usufruir de 

algum benefício a seu favor, não se vislumbrando a aventada venda 

casada conforme aduz, sendo necessário reconhecer como regular a 

contratação e inexistente qualquer dever em indenizar a título de danos 

morais ou promover restituição de valores pagos. Assim, a improcedência 

do pedido é medida de justiça imperiosa. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Restituição 

de Valores c/c Indenização por Dano Moral’ promovida por OSNAIR 

ADRIANO DOS REIS, em desfavor de BANCO BMG, com qualificação nos 

autos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do mesmo diploma processual. Transitada em julgada e feita as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 24/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003148-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

ELIX MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003148-54.2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Elix Moreira 

da Silva Ré: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... ELIX MOREIRA DA SILVA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, já qualificado, aduzindo: “Que, em data de 08 de julho de 2016, foi 

vítima de um acidente de trânsito, onde sofreu lesão corporal – fratura na 

fíbula direita -, razão pela qual o mesmo não mais poderá desenvolver 

suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua 

invalidez permanente; que, faz jus ao recebimento de 25% do valor do 

seguro, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), pleiteando a ação 

sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citada, apresentou 

contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, requerendo a improcedência do pedido, por falta de documentos a 

respaldar a pretensão exposta na inicial. Juntando documentos Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi designado 

profissional da medicina para a feitura do laudo pericial. Realizado o ato, 

aportou aos autos o laudo, informando que não há invalidez, dando-se 

vista às partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma 

vez que a prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da 

questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da lide na forma do 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante 

dos autos elementos de prova documental para formar o convencimento 

do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 

a controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). É cediço que o seguro obrigatório 

cobre danos pessoais, nos quais estão compreendidas as indenizações 

por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica, 

conforme a Lei 6.194/74 com alterações efetuadas pela Lei 8.441/92, 

sendo a cobertura de obrigação do consórcio de seguradoras 

participantes do sistema DPVAT. Frise-se ainda que o Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais é devido em função de danos causados por veículos 

automotores de via terrestre, conforme disposto pelo art. 20 do Decreto-lei 

73/66 e pela Lei 6.194/74. Dessa maneira, para que o pagamento da 

indenização do DPVAT seja deferido, necessário não apenas a 

comprovação da invalidez permanente do acidente com veículo automotor 

e da qualidade de beneficiário, mas se faz imprescindível seja 

demonstrada a ocorrência do referido acidente e do nexo entre este e a 

invalidez. Assim, há que ser observado o artigo 5º, da Lei 6.194/74, que 

prevê como requisitos necessários ao pagamento da indenização a prova 

do acidente automobilístico e o dano decorrente do mesmo, como in verbis: 

"Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da exigência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado." Analisando os documentos dos autos, 

verifica-se que a autora reclama, nesse processado, que foi vítima de um 

acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de julho de 2016, o qual lhe 

causou os seguintes danos: fratura na tíbia direita. Esses são os danos 

que devem ser analisados no presente feito. No caso dos autos, não há 

prova necessária para sedimentar o pedido, qual seja, não há a tão 

propalada invalidez, consoante se pode verificar pelo laudo acostado 

ID-9609005, onde o senhor perito informa que não há invalidez. Assim, 

inexistindo prova de efetiva invalidez permanente, em razão do acidente 

narrado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido autoral. 

Frisa-se que a autora não sofreu invalidez permanente, fato que é 

incontroverso nos autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Há que se salientar que o fato em análise 

trata-se aspecto constitutivo do direito da parte autora, logo, a esta cabe o 

ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. Assim, como não ficou comprovado a sua alegação, não se pode ter 

o que foi asseverado como verdadeiro. Não há prova da incapacidade 

permanente e, nesse sentido a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - DPVAT 

- INVALIDEZ PERMANENTE - PROVA – ÔNUS DO ACIDENTADO - 

COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE 

INVALIDEZ. As provas carreadas demonstram que não ficou a vítima 

incapacitada permanente, o que, desta forma, não há que se falar em 

indenização. O ônus da citada prova incumbe ao autor, eis que só ele 

seria capaz de comprovar a invalidez, bem como a sua irreversibilidade. 

(TJMG Apelação Cível Nº 2.0000.00.503278-0/000 Rel. Des. Mota e Silva). 

Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a 

improcedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por ELIX MOREIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor dado à 

causa, a qual deverá ser corrigida, observando-se o disposto no artigo no 

parágrafo 3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de agosto de 

2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804769 Nr: 16225-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:OAB/RJ 114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora da r. Decisão de fls. 106, nestes 

termos: "A seguir, intime-se a parte requerente a requerer o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/15".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714046 Nr: 9206-32.2012.811.0003

 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): ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - 

ME, ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, TORNO SEM EFEITO a certidão de fl. 123, tendo 

em vista que o despacho de folha 122, proferido em 15/06/2018, foi 

publicada em nome diverso do patrono constituido com intimação exclusiva 

nos autos. Razão pela qual impulsiono os autos para INTIMAR o patrono da 

parte autora para manifestar acerca do r. Despacho de folha 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795722 Nr: 12696-57.2015.811.0003

 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: NEIDE BARUDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO BARBOSA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação de fls 71/72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820109 Nr: 2989-31.2016.811.0003

 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/ MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 14485

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Decisão de fls. 225, 

nestes termos: " ... No mais, determino sejam intimados os litigantes a fim 

de que se manifestem sobre o interesse em produzir novas provas no 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo, em caso positivo, justificar sua 

necessidade, sob pena de indeferimento".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 345950 Nr: 1410-34.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA - 

OAB:MT/6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740110 Nr: 2056-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal manifestar 

sobre a Exceção de Pré- Executividade de fls 73/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703748 Nr: 11725-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTEC - NUCLEO TERAPIA ESPECIALIZADA 

CANCEROLOGIA DE RONDONOPOLIS S/S LTDA, JOSÉ SPILA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO-ONCOLOGIA QUIMIOTERAPICAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT, 

SILVA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT, SILVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Certidão de fls retro, 

nestes termos: " INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441945 Nr: 10614-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-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 do Auto de Avaliação de fls. 110/114, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443209 Nr: 11877-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BACHECURE, CLELIA REGINALDO 

FAUSTINO BACHECURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para dar andamento ao feito requerendo o 

que de direito no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766764 Nr: 771-64.2015.811.0003

 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): CRISTIANO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade de fls. 60/62, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820109 Nr: 2989-31.2016.811.0003

 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/ MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 14485

 Portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, 

proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública.Por 

todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e, em consequência, DETERMINO que a 

REQUERIDA restabeleça IMEDIATAMENTE os serviços pactuados com a 

requerente, quais sejam: realização dos exames de radiologia clínica, 

tomografia computadorizada e ultrassonografia, nos Termos do Convênio 

n.01/2016 firmado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência.Cite-se a parte demandada para, no prazo legal, apresentar 

resposta, consignando-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

na inicial, nos termos dos artigos 285 e 319 do Código de Processo 

Civil.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Rondonópolis/MT, 17 de março de 2016.RENAN CARLOS LEÃO 

PEREIRA DO NASCIMENTOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820109 Nr: 2989-31.2016.811.0003

 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/ MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 14485

 Vistos etc.

Considerando que, diversamente do que alega o embargante, os 

embargos de declaração manejados às fls. 167 e seguintes foi aforado em 

02 de julho de 2016, sendo intempestivos, conforme certidão de fls. 223, 

NÃO CONHEÇO ALUDIDO RECURSO.

No mais, determino sejam intimados os litigantes a fim de que se 

manifestem sobre o interesse em produzir novas provas no feito, em 05 

(cinco) dias, devendo, em caso positivo, justificar sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

Sem prejuízo dessa providência, junte-se ao feito o documento pendente 

dessa providência, consoante alerta do Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784885 Nr: 8116-81.2015.811.0003

 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: OLINDA JOSE DE SOUZA FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida acerca do Despacho de fls. 

140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426132 Nr: 8307-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO POLONI SANCHES 

- OAB:158795/SP, RENATA POLONI SANCHES DE OLIVEIRA - 

OAB:11067-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718473 Nr: 13935-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SOARES LIMA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, nestes termos: " Após, com ou 

sem pagamento, vista à parte exequente para que requeira o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias, e conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722894 Nr: 3903-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICE LOPES DOS ANJOS, FABRICE LOPES 

DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Antes de analisar o novo pedido de penhora on line, determino que a parte 

exequente requeira providência efetiva destinada à citação da parte ré, 

em 05 (cinco) dias, haja vista que a execução foi ajuizada em 2013 e os 

requeridos até esta data não foram citados.
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A seguir, impulsione-se o feito se for o caso ou, se necessário, 

conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393932 Nr: 7425-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:OAB/S103.587, RAFAEL CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA - 

OAB:68450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 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, no prazo 

legal, juntar a guia referente ao pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704097 Nr: 12074-17.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOTERMAT - COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Do procurador da parte autora, para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como fornecer o 

endereço atualizado da parte autora , face a devolução de 

correspondência de fls 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719515 Nr: 563-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

 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-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 165/180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373263 Nr: 1701-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 228/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348455 Nr: 3846-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 INTIMAÇÃO dos exequentes/embargados para apresentar suas 

contrarazões aos Embargos Declaratórios de fls. 692/722, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439271 Nr: 7938-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MATHEUS CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122626-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls. Retro, 

nestes termos:

 "istos etc.

Antes de analisar o pedido de penhora on line, determino que a parte 

exequente requeira providência efetiva destinada à citação da parte ré, 

em 05 (cinco) dias, haja vista que a tal ainda não se procedeu (certidão de 

fls. 77).

 A seguir, impulsione-se o feito se for o caso ou, se necessário, 

conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790172 Nr: 10303-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RONDONÓPOLIS HAWKS, 

JOSE CARLOS NARCISO JUNIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUISER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MAIA DE FIGUEIREDO - 

OAB:68433/MG

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

A seguir, conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810414 Nr: 18024-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA VENANCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDIMARA DA SILVA FLORES 

- OAB:63984

 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, no prazo 

legal, juntar a guia referente ao pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 825091 Nr: 4641-83.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, juntar a guia referente ao pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713181 Nr: 8286-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SCHEFFER DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARVALHO, MARIA APARECIDA 

CARVALHO, ELIS JOSÉ DA COSTA, GUIOMAR NUNES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ntimação do procurador da parte autora, retirar o mandado de averbação 

expedido, para providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753772 Nr: 9697-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEY ANJOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787773 Nr: 9337-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REJANE ALMEIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813608 Nr: 779-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 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, no prazo 

legal, juntar a guia referente ao pagamento da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816733 Nr: 1813-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINACE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGIE CAROLINE ALVES 

BATISTA - OAB:20.025-0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIRAN LEÃO DUARTE - 

OAB:10422 OAB/CE

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Decisão retro, nestes 

termos:

 "Vistos etc.

Cumpra-se a decisão retro.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se as partes para que se 

manifestem sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 05 

(cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

A seguir, conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807726 Nr: 17261-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora da decisão de fls. 72, conforme a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Intimem-se os litigantes a fim de que informem, em 

15 (quinze) dias, se possuem interesse em realizar tentativa de 

conciliação em audiência judicial no caso ora em exame. Em caso 

negativo, no mesmo prazo devem especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência em relação ao que se pretende 

provar, ou manifestar, desde logo, seu interesse em que o processo seja 

sentenciado sem prova oral. Decorrido o prazo acima aludido, conclusos."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703090 Nr: 11068-72.2011.811.0003

 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: ANICE CANURI PAULINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON ROSA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16058/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746827 Nr: 6065-34.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANI CRISTINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/SP154348

 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, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

132/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438354 Nr: 7021-89.2010.811.0003

 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: SEBASTIAO JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIVERIA MARIA DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE ANTONIO FELIX DOS SANTOS, BELONIZA MARIA GALVAO, 

FELIPA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do procurador da parte autora, retirar o mandado de averbação 

expedido, para providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814726 Nr: 1111-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RIBAS MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:OAB/PR 30.890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:OAB/PR 

25.661

 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, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. nº 

107/115.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450774 Nr: 5954-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA ME, PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:MT/10.089-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728959 Nr: 9692-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA MORAES AMANCIO 

PEREIRA - OAB:OAB/ES 19.854

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 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.: 399893 Nr: 13394-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOILVA AVELINA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA 

- OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 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.: 436108 Nr: 4776-08.2010.811.0003

 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): MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 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.: 101391 Nr: 13349-21.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYDROGAS COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - 

OAB:4.660

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 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.: 417153 Nr: 12815-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VALDOMIRO DE SOUZA VILERA, 

ADALTO FRANCISCO ALVES, REGIANE BONDEZAN ARAGAO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 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.: 426842 Nr: 8996-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ REIS HARTOG, KADMO MARTINS 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:MT/11.010 - B, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

E DEPÓSITO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726704 Nr: 7624-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT - ME, NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726704 Nr: 7624-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT - ME, NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL.119, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717864 Nr: 13306-30.2012.811.0003

 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): DIOGO SANTANA DALA ROSA (REKINT 

MARMITARIA), DIOGO SANTANA DALA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 129, BEM COMO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434601 Nr: 3267-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, ARI GIONGO, DURINE 

GIONGO OU DORINE GIONGO, PEDRO SCHUMATZ, FATIMA CELSO 

SCHMATZ, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, LEONARDO GIONGO, 

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, BRANDINO GIONGO NETO, MARIA DO 

CARMO POLGA, VANESSA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

E DEPÓSITO Á FL. 176, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732187 Nr: 12451-17.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR SAFFE, SALMA SAFFE, RADU SAFFE 

NETO, SALOMÃO SAFFE, FÁTIMA SAFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO Á FL. 84, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800214 Nr: 14486-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALTER TODERKE, NORMA TODERKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDISON RAMOS DOS SANTOS, 

ROSANGELA ALMEIDA SANTOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO Á FL. 175, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740570 Nr: 2355-06.2014.811.0003

 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: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDON MAXIMIANO PERES, FAUSTA GOMES 

PEREIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO Á FL. 112, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726786 Nr: 7696-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 66-96.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR VERDOLIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA SIEVERDING - 

OAB:MT/8738-A

 INTIMAÇÃO DA Dra. Carolina Pereira Tome Wichoski e da Dra. Louise 

Rainer Pereira Gionédis DA DECISÃO DE FL. 193, A SEGUIR TRANSCRITA: 

"I – Intime o advogado subscritor da petição à fls. 187/188, para 

regularizar a sua representação, eis que não costa aos autos, qualquer 

substabelecimento ao mesmo. II – Após, voltem-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451498 Nr: 6677-74.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SPIGOSSO LODI, EDEVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

BAIRRO VILA AURORA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER 

GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448002 Nr: 3181-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BUSINNES GROUP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MOREIRA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 319, BEM COMO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711868 Nr: 6900-90.2012.811.0003

 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): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio da 

dilação de prazo de 05 (cinco) dias, requerido às fls. 167. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar advogado da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804600 Nr: 16164-29.2015.811.0003

 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: DIVA LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

29.08.2018 ÀS 16H00 PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, CONFORME 

FLS. 125, DEVENDO O AUTOR COMPARECER NA CLÍNICA CURAT, NA 

RUA OTÁVIO PITALUGA N. 2367, JARDIM GUANABARA, NESTA CIDADE, 

PORTANDO TODOS OS EXAMES E LAUDOS QUE POSSUIR, QUE SEJAM 

RELACIONADOS À PATOLOGIA EM ANÁLISE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405084 Nr: 819-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA, ESA 

AGRÍCOLA LTD, RAUL AMARAL CAMPOS, DORA NOUGUES AMARAL 

CAMPOS, TALDOS DURASOL LTDA, COLÉGIO ESTADUAL DE I E II GRAU 

JOAQUIM NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARETTI - 

OAB:128.785/SP, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

ROSANE C. REDER - OAB:MT/4693

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

FRANCISCO QUESADA, para devolução dos autos nº 

819-67.2008.811.0003, Protocolo 405084, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449634 Nr: 4814-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTINA TELLES NEGRETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96.079 OAB/RJ

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

HENRIQUE DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

4814-83.2011.811.0003, Protocolo 449634, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447770 Nr: 2949-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOÃO MARCHETT, AGROPECUARIA 

MARCHETT LTDA, MARIA LUIZA MARCHETT, AIRTON CAVALCA, 

AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA, ALCIDES CAVALCA NETO, 

MONICA MARCHETT CHARAFEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT, DANIEL GERBER - OAB:39879, 

ROBERTA WERLANG COELHO - OAB:73240/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

2949-25.2011.811.0003, Protocolo 447770, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708238 Nr: 3078-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BACKES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA - ME, 
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EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 3078-93.2012.811.0003, 

Protocolo 708238, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805638 Nr: 16564-43.2015.811.0003

 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: EVANDRO BENTO DA SILVA, LOURDES DE SOUZA 

MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, FRANCISCO 

RODRIGUES DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO, para devolução dos autos nº 16564-43.2015.811.0003, 

Protocolo 805638, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291953 Nr: 6428-41.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA, KHETELIN 

LOHYNNY SILVA, GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO, 

LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO, MARCELO DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE CARVALHO, GERALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, HOSPITAL SAMARITANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, Valdirene 

Jesus de Souza - OAB:MT 18.465

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSSILENE 

BITENCOURT IANHES BARBOSA, para devolução dos autos nº 

6428-41.2002.811.0003, Protocolo 291953, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700034 Nr: 8006-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA, MARLI APARECIDA 

PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTA FERREIRA DA CUNHA, PETRONA 

ALZEMIRA, RAIMUNDO RONDON SOBREIRA DE OLIVEIRA, BRAS BRASIL 

MOREIRA, WELLINGTON R DE ARAUJO, NAILZA MARTINS DA SILVA, 

DANIELA RODRIGUES DE ARAUJO, WELLINGTON ROGRIGUES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA VILELA 

DE MORAIS, para devolução dos autos nº 8006-24.2011.811.0003, 

Protocolo 700034, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794959 Nr: 12349-24.2015.811.0003

 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: JANETE NOVAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NÁDIA FERNANDES 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 12349-24.2015.811.0003, Protocolo 

794959, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739513 Nr: 1661-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTOCRIZ DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 1661-37.2014.811.0003, Protocolo 

739513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403388 Nr: 16914-12.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA, MICHELL 

JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 16914-12.2007.811.0003, 

Protocolo 403388, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775805 Nr: 4538-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 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. 100. 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.: 708593 Nr: 3456-49.2012.811.0003

 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): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 
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CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 as 

cartas de citação devolvidas (fl. 225/227V, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de aquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875923 Nr: 8788-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTOLFI FERRARINI & CIA LTDA, LUIZ 

CARLOS FERRARINI, IDILMAR PANTOLFI, MARCIO LUIZ PANTOLFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/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 as 

cartas de citação devolvidas (fl. 28/30V, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de aquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791411 Nr: 10824-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONICELIA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para ciência sobre o 

pagamento de fl.106/108, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774798 Nr: 4195-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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 para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 56, 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.: 889067 Nr: 1325-91.2018.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ RANGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS, MOISES 

MENEZES NEVES, ROZELITA MOREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para promover o andamento do feito, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818785 Nr: 2492-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 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 do auto de constatação fl. 120 e certidão do Oficial de Justiça à fl. 

121, 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.: 424622 Nr: 6721-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA KLOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 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 oficio 

juntado fl. 181/182, 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.: 797332 Nr: 13243-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERANÇA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 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. 73, 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.: 280739 Nr: 4207-22.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CEZAR FREDERICO, JOAO 

GUILHERME WURMEISTER, MARIA MADALENA FREDERICO WURMEISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 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. 319, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de arquivamento. Decorrido este prazo 

sem manifestação, intimar parte pessoalmente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 798922 Nr: 13870-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLENIUM PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PRIMACERES LTDA - ME, ROSILEI 

TEREZINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:OAB/MG 123.958, IDERALDO DE SOUZA VIANA - OAB:OAB/MG 

40.938

 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. 67, 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.: 774209 Nr: 4006-39.2015.811.0003

 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: JULES MARCOS FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE RAMOS TENORIO - COMERCIO - ME, 

JOSUE RAMOS TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 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 promover o andamento do feito, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal. Tendo em 

vista a certidão de fl.57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812988 Nr: 523-64.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Oliveira, Altiniz Nunes Camargo 

de Oliveira, Aldecino Nunes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 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. 88/88V, 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.: 412648 Nr: 8563-16.2008.811.0003

 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): KATIA SILENE SOARES MACEDO, LUCAS 

STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 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. 245/254, 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.: 742423 Nr: 3563-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER MAYER PROENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.113, 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.: 819762 Nr: 2828-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ENNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 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 as 

cartas de citação devolvidas fl. 180/182V, 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.: 711411 Nr: 6419-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ANTONIO CARDOSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 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. 238, 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.: 817671 Nr: 2101-62.2016.811.0003

 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: LAZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o pagamento espontâneo de fl. 119/123, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417873 Nr: 293-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ATLANTA S/A, MOISES ANTONIO 
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RICARDO, MARIA APARECIDA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, MAURO HAYASHI - OAB:

 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. 471. 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.: 745409 Nr: 5204-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA EBENAU DE BARROS, ODAIR 

MARCOLINO DE BARROS, RENATA EBENAU DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 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 as 

cartas de citação devolvidas fl. 78/90, 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.: 779978 Nr: 6191-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORYEL MUNIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para ciência sobre 

comprovação de pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757385 Nr: 11730-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERASMO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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. 46, 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.: 723076 Nr: 4073-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR BARROS LEAO - FAZENDA 

ORIENTE III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista ao credor para 

manifestação sobre a petição de fls. 215/217, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812613 Nr: 364-24.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LEITE DE SOUZA

 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 citação devolvida fl. 78/79 , 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.: 796943 Nr: 13087-12.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS - SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA, RAFAEL 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o pagamento espontâneo de fl.195/200, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824753 Nr: 4530-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA, MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 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. 78, 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.: 774209 Nr: 4006-39.2015.811.0003

 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: JULES MARCOS FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE RAMOS TENORIO - COMERCIO - ME, 

JOSUE RAMOS TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 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 promover o andamento do feito, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal, conforme 
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certidão fl 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785148 Nr: 8242-34.2015.811.0003

 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: LEISLA MOURA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 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. 241/294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739724 Nr: 1790-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/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 as 

cartas de citação devolvidas fl. 120 V, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1004443-58.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR(A): ELIANA PEREIRA DOS SANTOS

PARTE RÉ: RÉU: ELIZABETE DOS SANTOS TAVARES, SUELEN DOS 

SANTOS TAVARES, SILVANI DOS SANTOS TAVARES ALVES, 

GUARAGUACI ROBERTO LOPES, JOSE DEON ALVES DE ALMEIDA, 

ODELITA SANTOS DE ALMEIDA, ELIDINEIA DOS SANTOS TAVARES

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:19/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 80.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: O requerente adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 10 (dez) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção sob nº 19 da quadra nº 03, situado no loteamento denominado 

"Jardim Rivera" com limites e confrontações constantes na matrícula nº 

50.228 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,24 de agosto de 2018 Thais Muti de OLiveira. Gestora 

Judiciária

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES MASSA 

FALIDA DE RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP -

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000802-96.2017.8.11.0003. 

AUTOR: BENIGNA FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BMG, CREDI$NIL 

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido retro formulado pelo autor, autorizando a busca de endereço da 

parte no banco de dados da receita, através do sistema INFOJUD. Com a 

juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Quanto ao 

pedido de expedição de ofícios para órgãos públicos, indefiro, pois a parte 

deixou de indicar o endereço destes em sua petição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

IZOLINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CREDI$NIL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000804-66.2017.8.11.0003. 

AUTOR: IZOLINA PEREIRA DE SOUZA RÉU: BANCO BMG, CREDI$NIL 

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido retro formulado pelo autor, autorizando a busca de endereço da 

parte no banco de dados da receita, através do sistema INFOJUD. Com a 

juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Quanto ao 

pedido de expedição de ofícios para órgãos públicos, indefiro, pois a parte 

deixou de indicar o endereço destes em sua petição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004599-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WESLEY BEZERRA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004518-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROMILTON CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

ROSANA APARECIDA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004335-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005326-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO HUBER DA COSTA (REQUERENTE)

LAURA ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOS SANTOS NARCIZO (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003546-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

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: 1000970-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (EXEQUENTE)

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EXEQUENTE)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação da executada, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004011-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

GISLAINE SANTIAGO FERREIRA (AUTOR(A))

NELSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRÔNIO FERREIRA (RÉU)

WALKIRIA LEÃO FERREIRA (RÉU)

ROSEMARY MALUF FECHENER (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

Outros Interessados:

Luzia Pereira da Cruz (CONFINANTES)

Adileia Sales Castro dos Santos (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (CUSTOS LEGIS)

Valdivos Belmiro de Aguiar (CONFINANTES)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, Walkiria e Petrônio, com a informação da ECT de 

que o destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006257-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005698-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

intimação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000537-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

CARLA DE CARVALHO SANT ANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERY GEHLEN MOTTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002038-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEREIRA QUINTINO (REQUERENTE)

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002038-83.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VILMAR 

PEREIRA QUINTINO Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - MT19105/O-O REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - MT0013333A-O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001437-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo legal e sob pena de extinção do processo, traga aos 

autos o endereço atualizado do requerente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINDO RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003356-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR: DIOLINDO RODRIGUES FILHO RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo legal e sob pena de extinção do processo, traga aos autos o 

endereço atualizado do requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824773 Nr: 4535-24.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SPERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma (01) 

cópia da petição incial, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810987 Nr: 18224-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma (01) 
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cópia das fls. 49/50, para acompanhar a carta de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414088 Nr: 9722-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO M FELIX, JOSINALDO MARQUES 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o origina e em igual prazo fornecer uma (01) 

cópia do cálculo de fls. 183, para acompanhar o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 10596-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO SOARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de quinze, (15) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original e em igual prazo fornecer uma (01) 

cópia das fls. 94/95, para acompanhar o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825664 Nr: 4898-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 878323 Nr: 9697-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENI DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13.066 OAB/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação da parte exequente, para no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825154 Nr: 4680-80.2016.811.0003

 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: HELIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA QUITO, ALLINE DOS REIS 

CASTRO, ALLISON DOS REIS CASTRO, JOSE LOURENCIO NETO, EUNELI 

PEREIRA LOURENCIO, RITA DE CASSIA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729397 Nr: 10077-28.2013.811.0003

 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 CARNE BIFE BOM LTDA ME, 

ELSON MORAES MOURA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737488 Nr: 338-94.2014.811.0003

 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): MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732350 Nr: 12578-52.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, BRASIL O 

C P A P V LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT1792A

 Intimação das partes para que tomem ciência da audiência designada 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h00, no Juízo Deprecado da 2ª 

vara cível de Foz do Iguaçu-PR, para a oitiva da testemunha Eliel Wagner 

Caldeira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 887487 Nr: 798-42.2018.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 
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C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETORASSO & TOPJIAN LTDA, ESPOLIO DE ADRIANO 

VETORASSO TOPJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar proceguimento ao feito 

e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824714 Nr: 4520-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415929 Nr: 11572-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803050 Nr: 15610-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERY XAVIER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA CONCEIÇÃO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT13.232

 Vistos e examinados. Considerando a certidão de fls. 60, declaro a 

revelia do demandado nos termos do artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, diante do advento do Novo Código de Processo 

Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 

provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, 

remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. (...) Após, 

aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido 

manifestação, tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 

357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). 

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803050 Nr: 15610-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERY XAVIER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA CONCEIÇÃO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT13.232

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar sobre a petição da 

requerida de fls. 53/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760220 Nr: 13464-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALBINA ORTOLAN SALLES, JOSE 

ROGERIO SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:MT/12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:13296, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003404-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI (EMBARGANTE)

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (EMBARGANTE)

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003404-26.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME, ALEXANDER 

APARECIDO NEVES GROSSI, JAQUELINE DE SOUZA GROSSI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. RECEBO OS 

EMBARGOS como tempestivos, independente de estar seguro o Juízo, vez 

que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no 

artigo 918 do CPC. No que concerne ao pedido de suspensão da 

execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 

do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos 

pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou 

êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade 

da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Devo consignar que o prosseguimento da execução é conseqüência 

natural do título executivo inadimplido e a propositura dos Embargos, ainda 

que se discuta o quantum devido, por si só, não constitui fundamento 

relevante à suspensão da execução. A norma comentada estabelece a 

regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos 

embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os 

embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. De 

qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou 

de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências 
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legais da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer 

execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda 

e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e 

constritivos do patrimônio do executado. Nesse sentido: "RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A 

- EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO 

IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto 

prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução, quando 

a ação segue seu curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta 

pública”. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, 

Data da publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de 

Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão 

do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) 

requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos 

embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta 

reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos 

acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, 

pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). Dessa forma, diante da falta de 

comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da 

suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Determino a oitiva 

do exequente, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 904302 Nr: 6632-26.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Intimação do advogado do representado, Dr. Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior, OAB/MT 15193, para apresentação de defesa preliminar no 

prazo de três dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000313-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. O. (REQUERENTE)

N. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. S. (REQUERIDO)

 

“6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

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. 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, 25 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005358-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. V. (ADVOGADO(A))

A. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (RÉU)

 

“7. Ante o exposto, por considerar insanáveis os vícios processuais 

supra, indefiro a petição inicial e, em consequência, EXTINGO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, ex vi dos arts. 330, incisos II e III e 

485, inciso I, do Código de Ritos. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios.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, 

27 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793010 Nr: 11549-93.2015.811.0003

 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: LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11549-93.2015.811.0003

 Vistos em correição.

1. Ante a inexistência de bens a inventariar, em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o presente inventário negativo.

2. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo a anotações de praxe.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799365 Nr: 14076-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 3. Assim, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC. 4. Como as contrarrazões recursais já foram apresentadas, 

remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, grafando as 

nossas melhores homenagens. 5. Ante o teor da certidão de fl. 175 e o 

disposto no art. 1.003, §3º, do Código de Ritos, não conheço do recurso 

de embargos de declaração oposto às fls. 172/174, ante a sua 

intempestividade, seguindo o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. 

NÃO CONHECIMENTO. Os recursos devem ser interpostos no prazo que a 

lei os assina exatamente para impedir a perpetuação das demandas 

judiciais. Embargos Declaratórios protocolados um dia após o termo ad 

quem do prazo são manifestamente intempestivos; por conseguinte, não 

merecem conhecimento.” (TJ/DF – Embargos de declaração n.º 

20060410116292. Rel. Desembargador Waldir Leôncio Júnior. 2ª Turma 

Cível) (grifo nosso) 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 824273 Nr: 4359-45.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJA, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23128/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte devedora, através do 

patrono, para que efetue o pagamento do valor da execução, conforme 

cálculo de fls. 70/71, no prazo de cinco dias, sob pena de ser decretada a 

prisão do executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003602-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003602-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Proceda-se à avaliação judicial do 

bem imóvel descrito na exordial, nos termos dos arts. 1.750 e 1.774, do 

Código Civil. 4. Após a juntada do laudo de avaliação, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005841-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARYJANNE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005841-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 

de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003757-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

V. G. P. A. (REQUERENTE)

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (REQUERENTE)

B. G. P. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003757-37.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que indique bens do devedor à penhora, no prazo legal. 2. 

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004083-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004083-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a inicial, porém, não atendeu às 

determinações constantes na decisão de ID: 14658055. 2. Sendo assim, 

pela última vez, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 321, do 

Estatuto Processual Civil, excluindo os menores do polo passivo 

definitivamente e não apenas no tocante ao pedido de visitas, pois eles 

não têm legitimidade para ser parte da ação que verse sobre o seu próprio 

direito de visitas, incluindo apenas sua genitora no polo passivo, pois ela 

tem legitimidade para demandar em nome das crianças, tanto no tocante 

ao pedido revisional de alimentos quanto no de regulamentação de visitas, 

sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, 

inciso II, ambos do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006747-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DUARTE GOVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005817-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

MARCILIO RIBEIRO LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY GUIMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005817-12.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 11.10.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 21 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1006462-71.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do 

processo acima especificado, que Patrícia Terezinha Gonçalves move 

contra Lazaro Luiz Gonçalves, 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 

LAZARO LUIZ GONÇALVES (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 PATRÍCIA TEREZINHA GONÇALVES. 

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.". Eu, JBBS, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. K. L. (ADVOGADO(A))

M. V. V. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR REPOSTA AO OFICIO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005883-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDILENE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERENTE)

I. M. P. (REQUERENTE)

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

MAYCON ROSA PARISE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAMIR LIVIO PARISE (INVENTARIADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta de oficio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007958-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

IRACI TEIXEIRA DOS REIS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR LAUDO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003504-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. P. (AUTOR(A))

I. H. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (RÉU)

E. D. S. (ADVOGADO(A))

 

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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723145 Nr: 4138-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIE BIANCHI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO REPETTO, LORENA 

REPETTO, SILVIA CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Intimação do(s) patrono(s) da(s) PARTES acerca da Audiência e 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/09/2018, as 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 772216 Nr: 3256-37.2015.811.0003

 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: JACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS, MN, LCDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 128/186) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747167 Nr: 6262-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFM, SFPM, SFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Representante (requerente): Sandra Francisca Pereira, 

Cpf: 70364276126, Rg: 26818124 SSP MT Filiação: Antonio Francisco 

Pereira e Ceci Francisca Pereira Moura, data de nascimento: 10/02/1980, 

brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Esperança N°466, Bairro: Jd. Pioneiro, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, 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.: 802335 Nr: 15334-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYADS, ELIANE ALVES DOS SANTOS LIMA, ELIANE 

ALVES DOS SANTOS LIMA, ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA, 

WALTER ALVES DOS SANTOS, PAMELA CAMILA ALVES DOS SANTOS, 

ANGIE CAROLINI ALVES BATISTA, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, 

WALDINEI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTINA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - 

CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a patrona dos requerentes acerca da designação da 

audiencia de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 14:00 

horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Bem como para 

acostar aos autos, a) Guia de Informação e Apuração – ITCD, 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

inventariado acompanhada do comprovante de recolhimento ou respectiva 

certidão de isenção do tributo; b) certidão negativa de testamento; c) cópia 

do documento pessoal da herdeira Clara (RG); d) cópia do documento 

pessoal da falecida, conforme orientações dispostas às fl. 93, no prazo 

de 30 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751352 Nr: 8473-95.2014.811.0003

 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: JHONY IGOR VICENTE DE MIRANDA, JAYANA INGRID 

VICENTE DE MIRANDA, CELINA EVELINE SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEUSDETE ANTONIO DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA TASCILA ARTHMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728, TALITA TASCILA DE OLIVEIRA 

ARTHMAN - OAB:OAB/MT 17.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Jhony Igor Vicente de Miranda, Cpf: 

05734885177, Rg: 1754024-0 SSP MT Filiação: Deusdete Antonio de 

Miranda e Jacira Vicente de Farias, data de nascimento: 12/04/1995, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), atendente, 

Endereço: Rua São João N. 36, Bairro: Luz Dayara, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NÃO BASTANDO PARA TANTO MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435512 Nr: 4180-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREIA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Requerente: Edilson Júnior Ortega da Silva Filiação: 

Edilson Ortega de Oliveira e Luci Cleia Ortega da Silva, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Guimarães Quadra 40 Casa 06, Bairro: Jarim Atlântico, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 

PARA REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, NOS 

TERMOS DO ART. 76 I DO CPC, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 442519 Nr: 11187-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885389 Nr: 11984-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B, VALTER FERREIRA DA SILVA - OAB:24.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 Intimação da parte embargada IVONETE SILVA DE MIRANDA para 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

920, I).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 889240 Nr: 1391-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARQUES SIEBURGER 

LOUREIRO - OAB:15227/OAB-MS, EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702/OAB-MS, FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - 

OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 440113 Nr: 8780-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MORAES, JOAO MORAES JUNIOR, 

SERGIO RICARDO MORAES, FERNANDO CESAR DE MORAES, MARCIA 

CRISTINA MORAES COTAS VIDEIRA, MARCOS LUIS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:MT/9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA INVENTARIANTE DA R DECISÃO 

ABAIXO TRANSCRITO: Vistos etc. Traslade-se para o presente feito cópia 

da decisão proferida nesta data na ação registrada sob o código n.º 

747423. Considerando a autorização de alienação antecipada de bens nos 

termos do documento de fls. 254/255, intime-se a inventariante para 

apresentar as últimas declarações, contemplando o plano final de partilha 

e acompanhada da Guia de Informação e Apuração de ITCD com o 
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comprovante de recolhimento do tributo. Após, vistas à Fazenda Pública 

para fins do art. 638 do CPC. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735854 Nr: 15335-19.2013.811.0003

 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: APDS, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:OAB/MT14521, RICARDO JOSÉ DA COSTA - OAB:22.481/O, 

ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - OAB:OABMT 19.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Doravante, é sabido que o art. 139, II e V, do CPC, prescreve que o juiz 

deve velar pela duração razoável do processo, bem como promover a 

qualquer tempo a autocomposição.

 II – Desta forma, previamente a análise das questões suscitadas, entendo 

prudente a tentativa de conciliação, pois além de fomentar a pacificação 

social dos conflitos também contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos 

seus interesses.

III - Designo audiência de conciliação para o dia 25 de setembro de 2018 

às 15h30min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados constituídos (fls. 53 e 

48).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447408 Nr: 2587-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS, KFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Ante à alegação por parte da exequente no sentido de que o 

executado estaria trabalhando e residindo em unidade federativa diversa, 

efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, conforme extrato anexo.

 02. Defiro a suspensão processual vindicada, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, sobretudo tendo em vista o tempo de tramitação processual que 

esbarra a razoabilidade e a data do protocolo de referido pleito.

Por oportuno, fica a exequente ciente de que deverá se manifestar tão 

logo decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova 

intimação, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Na hipótese de decorrer o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a exequente para dar regular andamento ao processo, em 

05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 874309 Nr: 8118-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOALDO ENRICONE, IVONE ALVES ENRICONE, 

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente à análise do petitório de fls. 148/150 e do parecer ministerial 

retro (fls. 152/153), intimem-se os demandantes, via curadora, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a anuência dos filhos dos interditos 

em relação à pretensa autorização para alienação do imóvel descrito na 

exordial, ou, alternativamente, informe o endereço dos mesmos para, 

querendo, compareçam aos autos, consignando, desde já, a advertência 

de que a ausência de manifestação no prazo de dez dias será reputada 

como aceitação tácita.

Necessário consignar que referida intimação se faz necessária, haja vista 

tratar-se o presente feito do segundo alvará de autorização visando a 

venda de imóvel que compõe o acervo patrimonial dos interditos, conforme 

informações constantes inclusive da petição inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708902 Nr: 3794-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBRDS, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 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:16.475-A, Jonas Pimentel Barbosa Neto - OAB:MT18454, 

PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Vistos etc.,

Previamente à análise das questões suscitadas pelo executado em sua 

defesa, entendo prudente a tentativa de conciliação, após o exame 

concreto da controvérsia estabelecida, pois, além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos e, também, porque refere-se à ações de 

família e verba de natureza alimentar, à propósito, “em que se priorizam as 

soluções mais apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In 

Fagundes Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), assim como 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda aos seus interesses.

Destarte, designo audiência de conciliação para o dia 02 de outubro de 

2018 às 17h15min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

Ficam cientes as partes de que não obtida a autocomposição o processo 

retomará o procedimento previsto em lei.

Após, não havendo acordo, renove-se a conclusão.

 Por oportuno, diante do depósito judicial realizado (fls. 122/124), autorizo 

o levantamento de valores, conforme petitório de fl. 137. Expeça-se o 

necessário.

Por fim, imperativa a SUSPENSÃO da ordem de prisão antes decretada e 

com vistas à pacificação do conflito, sendo que tal comando restará 

suspenso até o dia da referida solenidade conciliatória, possibilitando-se 

assim a presença do executado. Expediente necessário.

 Intime-se a exequente pessoalmente e o executado via seu patrono (fls. 

107).

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759693 Nr: 13192-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B

 Vistos etc.,

 Tendo em vista a inércia reiterada da parte autora, que embora intimada 

por seu advogado, não atendeu ao chamamento judicial, determino a 

intimação pessoal do requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, VI), informando seu 

endereço atualizado, assim como a indicação do endereço atualizado da 

requerida.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima. Prazo do edital: 20 

(vinte) dias.

Malgrado, considerando a reconvenção apresentada, intime-se a 

reconvinte, via seu patrono, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo se 05 (cinco dias), bem como para atualizar seu 

endereço, sob pena de extinção.

Em seguida, colha-se parecer do Ministério Público, tornando-se os autos 

conclusos para deliberação.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713556 Nr: 8676-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762/A, FABRICIO 

MIGUEL CORREA -PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 INTIMAÇÃO das partes, do retorno dos autos do E. TJMT, para que, 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias; ato contínuo, não 

havendo manifestação, seguirão os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817957 Nr: 2209-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado às fls. 64/65, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de 

oposição pelas partes.

Doravante, previamente a análise do petitório de fl. 86, intime-se o 

exequente para apresentar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cálculo atualizado do débito alimentar de forma pormenorizada, 

constando-se a evolução mensal da quantia devida, acrescida de seus 

consectários legais, bem como a matrícula atualizada do bem penhorado.

Após, tornem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 (...)Destarte, malgrado o exequente tenha se insurgido quanto as 

dissertações da defesa em razão da insuficiência probatória, tenho que 

os documentos apresentados revelam o recebimento de quantia muito 

próxima à bloqueada, em datas correlatas entre a dispensa e o 

recebimento das verbas devidas pelo empregador, razão pela qual 

confirmam a natureza salarial dos proventos retidos pelo juízo.Com efeito, 

a penhora efetivada acabou por recair sobre valores característicos do 

contrato de trabalho apresentado às fls. 91/94, cujo entendimento já foi 

assentado pelo STJ no sentido de que o caráter absoluto da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 

do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de 

prestações alimentícias, podendo, entretanto, limitar a restrição em até 

30% (trinta por cento) do aludido montante, preservando-se o suficiente 

para garantir a subsistência do devedor e, sobretudo, a satisfação do 

crédito exequendo.(...)Sendo assim, ACOLHO EM PARTE a pretensão 

manifestada pelo executado às fls. 85/90, determinando que se proceda a 

liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor do 

alimentante (fl. 77), conforme postulado à fl. 90. No mais, preclusa a via 

recursal, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados via 

BacenJud às fls. 42/43 em favor do exequente, nos moldes estampados 

às fls. 73/74, bem como do remanescente retido derradeiramente (fl. 77), 

no percentual de 30% (trinta por cento).Oportunamente, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária ao executado, com fundamento no 

artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito ao prosseguimento da ação, no 

interstício de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Intimem-se. As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821740 Nr: 3522-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFGS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT, 

VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

pedido formulado na presente AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por J.F.G.S, 

representado por sua genitora Sra. Érika Gomes dos Santos, em desfavor 

de Gilvan Alves da Silva, via de consequência, confirmando a liminar 

outrora deferida, no sentido de condenar o requerido ao pagamento de 

15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos por si auferidos, 

incluindo-se o computo sobre qualquer vantagem pecuniária como, por 

exemplo, férias, 13º salário e salário família, se houver (excluídas apenas 

as verbas previdenciárias e IR), a título de alimentos, em favor do filho, os 

quais deverão ser pagos até o dia dez de cada mês mediante desconto 

em folha de pagamento e posterior depósito em conta bancária informada 

nos autos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao 

Requerido.Face ao resultado do julgamento e a sucumbência recíproca 

(art. 86, CPC), condeno a parte requerida ao pagamento 50% das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono da 

parte requerente no valor de R$ 1.500,00 tendo em vista o parcial 

acolhimento do pedido autoral e a natureza da causa e condeno a parte 

autora ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de 

sucumbência em favor do patrono da parte ré no valor de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais).Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte 

autora e parte requerida por litigarem amparadas pelo benefício da 

gratuidade da justiça. Considere-se vedada a compensação dos 

honorários por tratar-se de verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do 

CPC). Oficie-se ao órgão empregador do (....).Preclusa a via recursal, em 

não havendo qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da 

CNGC-MT), arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.Notifique-se o Ministério Público.P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790550 Nr: 10436-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFO, MFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de execução de alimentos proposta por A.F.O., menor 

representada por sua genitora Maurina Ferreira de Lima, em face de 

Jhekson Oliveira de Souza, representando por sua curadora Maria de 

Jesus Moura, todos devidamente qualificados, sob o rito da coerção 

pessoal.Sobreveio pleito da parte exequente pugnando pela conversão do 

rito da coerção pessoal para o rito da constrição patrimonial. Pois bem, 

considerando que cabe ao credor a escolha do rito pelo qual será 

processada a execução, desde que esse seja o meio menos gravoso ao 

executado, conforme disposto no artigo 805 do CPC. Assim, mostra-se 

perfeitamente cabível o acolhimento do pedido da exequente para que se 

efetive a conversão da execução para o procedimento previsto no art. 

523 do CPC, máxime considerando que a opção de execução pelo rito da 

constrição patrimonial, ao invés do rito com coerção pessoal mediante 

prisão, é menos gravosa ao devedor, haja vista que este responderá com 

seu patrimônio e não sofrerá coerção pessoal.(...).Destarte, defiro o 

quanto vindicado às fls. 79/81, convertendo a presente ação para o rito da 

constrição patrimonial (art. 523 do CPC). Procedam-se as anotações de 

praxe. Intime-se a parte devedora, pessoalmente (CPC, 523), no endereço 

residencial declinado às fls. 18 e 51, bem como no endereço comercial 

apontando à fl. 48, para que efetue o pagamento dos valores liquidados 

pela parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

bens. Não sendo efetuado o pagamento no primeiro prazo de 15 dias, 

intime-se a parte credora, pelo procurador, para que atualize a conta, nela 

incluindo multa de 10 %, ciente de que também poderá indicar bens para 

serem penhorados, se ainda não o fez (CPC, 524, VII).No caso de a parte 

executada oferecer impugnação, intime-se a parte exequente para 

manifestação, seguindo-se vista ao Ministério Público, sendo caso de 

intervenção obrigatória (CPC, 178).Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 405042 Nr: 773-78.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFG, IFG, JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CLAUDIA MARIA CANDIDA DA COSTA LUGLI - OAB:OAB/MT 10503

 Vistos etc.,

 Prima facie, intime-se o exequente Gabriel Fonseca Guirra, para que 

regularize sua representação processual nos autos, mediante a juntada 

de instrumento procuratório outorgado por si, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ante ao superveniente implemento da maioridade.

Ademais, denota-se que a parte exequente foi devidamente intimada para 

se manifestar a respeito da certidão negativa de fl.160, a qual consigna a 

não localização do executado e, embora tenha reiterado o pleito para 

transferência dos valores bloqueados provenientes do FGTS, quedou-se 

silente quanto aos fins de sua intimação.

Desta forma, previamente à analise do petitório de fl.170/170v e 

evitando-se futuras arguições de nulidades, intime-se a exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço do executado, 

objetivando sua intimação acerca dos valores bloqueados, ou requerendo 

o que de direito, para o regular prosseguimento do processo, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 712701 Nr: 7779-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Cuida-se de Cumprimento de Sentença movida por Maria Regina Mota 

Gonçalves em desfavor de Belmiro Alves Rodrigues, devidamente 

qualificados.

Em audiência de conciliação, as partes transigiram, requerendo-se, ao 

final, a concessão da justiça gratuita em favor do executado.

 Relatei o essencial. Decido.

Primeiramente, considerando o acervo patrimonial em testilha, ainda, os 

documentos acostados aos autos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao 

executado, na forma da Lei nº 1.060/51.

No mais, considerando que o executado compareceu à solenidade 

conciliatória desacompanhado de advogado, nomeio o ilustre causídico Dr. 

SAMIR DIB (UNIC) para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o acordo 

entabulado pelos litigantes, se assim entender conveniente.

Após, conclusos.

 Às providências.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

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 
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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 

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 
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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 . 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  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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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737378 Nr: 245-34.2014.811.0003

 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: AMORESIO DUARTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 759609 Nr: 13148-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMAR BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737135 Nr: 25-36.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALKIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783380 Nr: 7532-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUZA DIVINA MARTINS BORGES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis/MT, na pessoa do procurador 

municipal, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução de honorários, ciente de que, não o fazendo, observar-se-á o 

disposto no artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811217 Nr: 18317-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAURINDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

A decisão de fls. 267, proferida nos autos Agravo de Instrumento 

interposto pelo Município de Rondonópolis – Processo nº 

1004231-46.2018.8.11.0000, atribuiu o efeito suspensivo ao recurso.

Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737237 Nr: 127-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca dos documentos de fls. 366/373.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, concluso para 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 398930 Nr: 12447-87.2007.811.0003

 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: WILLIAN CESAR DE ARRUDA BATISTA, SELMA 

LOURENCO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, HENDER 

ULISSES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal e Estadual, POR MEIO DE CARGA, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução de sentença, nos termos do artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793439 Nr: 11633-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA, KELLY DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimar o patrono da parte autora, advº. JOÃO RICARDO FILIPAK, OAB/MT 

11551, para no prazo de 10(dez Dias, Manifestar-se acerca dos 

embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724519 Nr: 5510-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:PROCURADOR, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS ORLATO - 

OAB:3677/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 VISTO

O cálculo realizado pelo perito às fls. 215/223 já foi homologado (fls. 255). 

O Tribunal de Justiça não reformou essa decisão.

Agora falta apenas as partes cumprirem a decisão de fls. 303/v, 

apresentando o cálculo com a compensação os honorários advocatícios 

arbitrados nos embagos à execução com a parte do crédito da 

Embargada/Apelada a ser recebido na ação de execução.

Assim, intime-se as partes para cumprirem o acórdão de fls. 303/v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734910 Nr: 14623-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA VIEIRA NASCIMENTO

 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 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Diante do retorno dos autos, intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806879 Nr: 16976-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILEIDE MODESTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o recebimento do Agravo de Instrumento interposto pelo 

requerido, a fim de verificar se o efeito suspensivo será atribuído a tal 

recurso.

 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer notícia do 

recebimento do recurso, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736546 Nr: 15859-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Diante do retorno dos autos, intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783385 Nr: 7534-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.426

 VISTO.

Intime-se o requerido para pagar os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista 

que, conforme já consignado na decisão de fls. 219/220, na hipótese dos 

autos 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”, uma vez que já se sabe quem foi o vencido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741511 Nr: 3003-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE BOFF VAZ

 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: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 216/218), nos 

termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736287 Nr: 15658-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AROLDO FEITOSA FERNANDES

 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: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca da petição e documentos de fls. 193/209.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761705 Nr: 14357-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPETROVINA COOP DOS PROD RURAIS DA 

SERRA DA PETR, GILBERTO FLAVIO GOELLNER, GUILHERME AUGUSTIN, 

CELSO GRIESANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de honorários, 

nos termos do artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 329947 Nr: 1520-67.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

1. Na execução fiscal acima identificada, o exequente anunciou "que fora 

indevidamente informado o CPF do executado na inicial de fls. 02, por se 

tratar de homônimo.

2. Assim, determino seja alterado no sistema apolo o CPF do executado, 

passando a constar o número 155.894.048-00.

3. Em razão da petição de fls. 153, determino o cancelamento da penhora 

do imóvel identificado na página 72.

 4. Deverá permanecer penhorado apenas o imóvel avaliado na página 

129, cuja matrícula encontra-se na página 154.

5. Intime-se MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, esposa do executado 

(fls. 154), da penhora e avaliação de fls. 129.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 302862 Nr: 5249-38.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO E SILVA PRETTO - 

OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº LEONARDO E SILVA PRETTO - OAB:11363, 

representando o polo ativo, PARA TOMAR CIÊNCIA DOS CÁLCULOS E 

INFORMAÇÕES (FLS.298/301) APRESENTADO PELO DEPARTAMENTO 

AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TJ-MT, MANIFESTANDO NOS AUTOS 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811203 Nr: 18308-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORALICE PONCIANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por DORALICE PONCIANO 

DE CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na decisão de fls. 182/189, 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 decisão de 

fls. 182/189.

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 
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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, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 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.: 783405 Nr: 7546-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762545 Nr: 14733-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALLARI &REZENDE 

ADVOGADOS ASSOSCIADOS LTDA - OAB:283

 Intimar o patrono da parte requerida, advº DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE, OAB/MT 6057, para tomar ciência da remoção da 

restrição RENAJUD, dos veículos de propriedade do corresponsável da 

executada, sr. Geraldo José Z do Prado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430910 Nr: 12784-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, 

JOSÉ CANDELORO, MARIA ILMA ROSA CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 430910VISTO.CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS 

LTDA, JOSÉ CANDELORO e MARIA ILMA ROSA CANDELORO, por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizaram EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando nulidade da citação, em razão 

da ausência de localização pessoal e esgotamento de todos os meios 

para localização da parte executada.Aduziram também ilegitimidade 

passiva, pois os sócios empresários e gerentes não-sócios não são 

considerados como contribuintes solidários.A Fazenda Pública Estadual 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pelo excipiente.É o relatório.Decido. [....] Com 

essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta 

por CANDELORO MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, JOSÉ CANDELORO e 

MARIA ILMA ROSA CANDELORO, e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Transfira o valor bloqueado nos 

autos para a Conta Única.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 11 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451331 Nr: 6510-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA, 

ADELIR MARIA MAESTRI COMANDOLLI, JOAO AUGUSTO COMANDOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 451331VISTO.TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA, 

ADELIR MARIA MAESTRI COMANDOLLI e JOÃO AUGUSTO COMANDOLLI, 

por meio da Defensoria Pública, ajuizaram EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando nulidade da citação, em razão 

da ausência de localização pessoal e esgotamento de todos os meios 

para localização da parte executada.Aduziram também ilegitimidade 

passiva, pois os sócios empresários e gerentes não-sócios não são 

considerados como contribuintes solidários.A Fazenda Pública Estadual 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pelo excipiente.É o relatório.Decido. [...] Com 

essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta 

por TRANSPORTADORA COMANDOLLI LTDA, ADELIR MARIA MAESTRI 

COMANDOLLI e JOÃO AUGUSTO COMANDOLLI, e determino o 

prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Transfira o 

valor bloqueado nos autos para a Conta Única.Cumpra-se.Rondonópolis, 

quarta-feira, 10 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010285-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010285-53.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

43.392,34; 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): IRENE QUEIROZ DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004256-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA LONGHI DUARTE (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004256-50.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

29.495,00; 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): SANDRA REGINA LONGHI DUARTE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO 

DE SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010282-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MARIA LOPES DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010282-98.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

20.790,82; 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): MARIA LOPES DUARTE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004402-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004402-91.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

24.313,98; 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): MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010277-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010277-76.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

10.286,06; 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): ROSIMAR DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004187-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004187-18.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

22.896,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZILDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES Parte Ré: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004250-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA BRUNO OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004250-43.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 
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24.241,56; 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): TANIA MARIA BRUNO OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010279-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

LINDOMAR MATIAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010279-46.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

12.256,09; 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): LINDOMAR MATIAS DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010274-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010274-24.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

15.033,03; 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): VALMIR COSTA OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009907-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1009907-97.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

26.054,04; 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): SIMAO RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010458-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOESIA RIBEIRO LELLIS (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010458-77.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

14.498,54; 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): NOESIA RIBEIRO LELLIS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010280-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

DIONEUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010280-31.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

12.882,19; 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): DIONEUZA DA SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005457-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DE SOUZA GRACIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005457-77.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA GRACIANO Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010459-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010459-62.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

18.829,62; 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): HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO 

DE SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010456-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010456-10.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

17.067,32; 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): SEBASTIAO JOSE DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010281-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

NIVES FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010281-16.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

17.305,63; 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): NIVES FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 23 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005527-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEOPOLDINO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

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 Demandado, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

se manifestar acerca da certidão negativa de ID retro. RONDONÓPOLIS, 

24 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010362-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1010362-62.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

288.089,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[MULTAS 
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E DEMAIS SANÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): CLARO S.A. Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 24 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

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006852-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005657-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA CARPES (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005657-21.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

65.764,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: SimNão. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

CARLOS BATISTA CARPES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para se manifestar quanto à certidão de ID retro. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 24 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-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006676-28.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ADANI SILVEIRA BARBOSA 

RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE RONDONOPOLIS/MT Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” movida por ADANI SILVEIRA BARBOSA em face 

do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONÓPOLIS/MT, sustentando como causa de pedir que: “Com o 

advento da Lei Complementar 225 de 28 de março de 2016, que instituiu o 

Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores do Sistema 

Único de Saúde – SUS, no âmbito do Poder Executivo do Municipio de 

Rondonópolis, na qual redenominou o cargo de Auxiliar de Enfermagem 

que passou a ser de Técnico em Saúde – Perfil: Auxiliar de Enfermagem. 

As atribuições do cargo são as mesmas elencadas na Lei 3.247/2000, 

conforme se observa da declaração emitida pelo Departamento de Folha 

de Pagamento Divisão e Registro de Controle de Vida Funcional. A 

requerente solicitou em 05/01/2018 ao Departamento de Saúde 

Ocupacional de Pericia Médica – DESOPEM, seu Requerimento de Perfil 

Profissionográfico Previdenciário – PPP. Realizado o PPP onde restou 

descrito suas atividades insalubres e requerido a aposentadoria especial 

a reclamada indeferiu seu pedido em 10/08/18, sob o seguinte 

fundamento: (...) A requerente durante sua jornada de trabalho, exerceu 

suas atividades de modo habitual e permanente no local e ambiente acima 

descrito, conforme comprova os perfis Profissiográfico previdenciário – 

PPP e em que pese as razões lançadas, consta do PPP o Laudo de LTCAT 

emitido pelo Médico José Cunha Soares, o que ao ver da reclamada não é 

o suficiente para concessão do pedido de aposentadoria especial. De 

acordo com a Portaria de Nomeação nº 2.153, de 24 de fevereiro de 1993, 

retroagindo seus efeitos a 16/02/1993, de modo que a autora trabalhou 

comprovadamente com o PPP, por mais de consta 25 (vinte e cinco) anos 

e 06 (seis) meses em condições insalubres e continua trabalhando, 

portanto tem o direito de ser concedida sua aposentadoria. Desse modo, a 

autora requer o reconhecimento de que exercia suas funções em 

atividades especiais no período declinado acima, o qual trabalhou por mais 

de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses.”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência determinado que: “determinando 

que o IMPRO reconheça imediatamente como período especial (para fins 

de concessão da aposentadoria especial) todo o período laborado pela 

autora na Prefeitura Municipal de Rondonópolis, e em ato contínuo 

determine a concessão de aposentadoria especial, por ser questão de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias”. 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. Se não bastasse isso, em princípio, o periculum in mora não 

restou comprovado, pois não demonstrou a ineficácia da medida caso seja 

concedida somente ao final. Assim, essas circunstâncias tornam 

temerária a concessão da providência reclamada. Ante o exposto, indefiro 

o pedido de tutela de urgência requerido. Cite-se o Requerido para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas 

ao requerente para impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007003-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

ALCIDINEY DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE DO 5o. BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA REGIAO SUL 
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DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007003-70.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: NADIA FABIULA PINHEIRO DA 

SILVA IMPETRADO: COMANDANTE DO 5O. BATALHAO DA POLICIA 

MILITAR DA REGIAO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Nadia Fabiula Pinheiro 

Da Silva em face do Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de 

Rondonópolis/MT. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: “1. A 

Impetrante é a proprietária do veículo FIAT/UNO WAY, placas 0BB-8404, 

que foi aprendido por prepostos da polícia militar, quando trafegava pela 

Avenida Tiradentes, nº 1.779, centro, em Rondonópolis, segundo consta, 

por estar com CRLV vencido, conforme cópia do Auto de Apreensão, em 

anexo, obstando o direito líquido e certo da impetrante de usufruir e gozar 

plenamente do veículo de sua propriedade, o que, como sabemos, é 

vedado por lei. 2. Ao procurar a Chefia da 2ª Ciretran local, foi informada 

que o veículo somente será liberado com o pagamento dos impostos 

devidos, taxas, multas e demais emolumentos, com o qual será emitido o 

CRLV referente ao exercício atual (2.018), ou se for liberado pela 

Autoridade que realizou o ato, qual seja, o Comandante da Polícia Militar. 3. 

É aqui que mora o problema, porque não há possibilidade de ter o 

licenciamento sem pagar o IPVA, taxas e demais multas que possam estar 

registradas no veículo, e o Comandante da Polícia Militar afirma não vai 

liberar o veículo, vez que “está apenas cumprindo a lei”, é o caso dos 

presentes autos. 4. Portanto, o Estado condiciona a liberação do 

Licenciamento à quitação de todos os débitos do veículo, daí o fato de se 

fazer tantas blitz para apreender o veículo não pelo atraso no IPVA, mas 

do licenciamento, o que é uma ficção jurídica, vez que o Licenciamento, 

como já dissemos, está atrelado ao pagamento de todos os débitos. 5. 

Assim, o Estado acha que está legalmente amparado para promover aquilo 

que considero abuso de poder de polícia, a apreensão de veículos por 

atraso no pagamento de tributos, é absolutamente ilegal, abusivo, imoral e, 

por isso, dever ser combatido por todos que cultuam o direito. 6. 

Ressalte-se, ainda, que no caso submetido a desate, existem algumas 

infrações de trânsito no prontuário do veículo, infrações que a impetrante 

não reconhece e por isso está ajuizando defesa técnica a fim de que 

sejam anuladas (que se inicia agora), mesmo porque, nunca foi notificada 

de tais infrações, no entanto, o órgão de trânsito, como já dito, condiciona 

a emissão do licenciamento para o exercício de 2018, somente com o 

pagamento de todas os impostos, taxas e demais emolumentos, o que é 

vedado por lei. 7. Deve-se ressaltar que tal procedimento, apreensão do 

veículo por tributo em atraso, é por si só um abuso e uma ilegalidade, ainda 

que efetivamente devido os impostos, não se deve esquecer que o Estado 

conta com o devido processo legal para a respectiva cobrança, a saber, o 

processo de execução fiscal. Partindo de tais premissas, pugna a 

concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: “que a 

autoridade impetrada restitua o veículo a sua proprietária e ora 

impetrante;”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, 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. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Ora, é certo que o Impetrante 

estava conduzindo veículo que não estava devidamente licenciado, o que 

é devidamente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 230, V,). 

Assim, em princípio, não esse mostra abusiva a conduta adotada pelo 

Impetrado, uma vez que não foi comprovado pela parte Impetrante que 

estava regular com o licenciamento do ano de 2018, de modo que entendo 

pela legalidade da conduta administrativa. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA – NÃO APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SENTENÇA 

RETIFICADA. Conforme o previsto no art. 232 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o condutor de veículo deve estar munido de documento 

obrigatório, sob pena de retenção do veículo até a apresentação do 

documento. Não se mostra ilegal a apreensão pela falta de recolhimento do 

IPVA, se não comprovado pelo condutor do veículo que estava munido de 

documento de porte obrigatório. (ReeNec 63769/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR DÉBITO DE 

IPVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO QUE DEVE SER CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE TODAS AS MULTAS VENCIDAS E NOTIFICADAS. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 09958307420118190002 

RIO DE JANEIRO NITEROI 9 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA 

DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 03/10/2017, NONA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2017) Com efeito, tal 

circunstância torna temerária a concessão da providência reclamada, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se o Impetrado, do 

conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias. 

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao 

Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006835-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006852-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006912-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)
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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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006920-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006807-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

GIULIA RAFAELA CONTARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de “REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE” movida por RUMO MALHA NORTE S.A. – 

(ALLAMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir que: 

“Assim, para a realização de investimentos e consecução do seu objeto 

social, a RUMO necessita constantemente da obtenção de recursos 

financeiros, ao que se faz necessária à demonstração de sua 

regularidade fiscal, por meio de Certidão, nos termos do artigo 206 do CTN. 

Referido dispositivo aduz que a efetivação de penhora de bens, ou seja, a 

prestação de caução para os débitos fiscais atribuídos à RUMO enseja a 

expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa. A 

importância da aludida certidão reside no fato de que a mesma exigida 

para realização de investimentos e celebração de negócios jurídicos, 

atividades essenciais à consecução do objeto social da RUMO. Contudo, a 

RUMO verificou constar pendências financeiras em seu nome, que 

implicam na negativa da expedição da Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, VENCIDA DESDE 06/04/2018 (Doc. 04). Os débitos pendentes 

referem-se a IPTU dos meses de abril a novembro de 2018, relacionados 

às Inscrições Municipais nº 1108816 e nº. 1108824, cuja maior parte das 

parcelas mensais ainda pende de vencimento. Não obstante, referidos 

débitos pendem de ajuizamento de Execução Fiscal, ensejando assim, a 

necessidade de garantia antecipada para configurar a regularidade fiscal 

da RUMO. Como se sabe, a situação de inexistência de executório fiscal 

inviabiliza a prestação de qualquer garantia, o que acaba por prejudicar o 

direito da RUMO de manter-se regular perante o Fisco Municipal e, com 

isso, impede-se a expedição de Certidão Conjunta Positiva de Débitos com 

Efeitos de Negativa, indispensável à continuidade das suas atividades. 

Desse modo, não resta alternativa, senão a propositura da presente ação 

para o fim de obter tutela antecipada resguardando o direito da RUMO a 

garantir antecipadamente os débitos de IPTU relacionados às Inscrições 

Municipais nº. 1108816 e nº. 1108824, referentes ao exercício de 2018, 

mediante Seguro Garantia Judicial nº 030692018990775023307200 de 

emissão da Pottencial Seguradora (Doc. 08), para regularização de sua 

situação fiscal perante o Fisco Federal, possibilitando a expedição da 

Certidão Fiscal em comento, nos termos do artigo 206, do CTN, 

evitando-se, assim, irreversíveis e incalculáveis prejuízos à continuidade 

de sua atividade produtiva.” Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência pra o fim de: “...seja deferida a tutela 

antecipada em caráter antecedente, nos termos dos artigos 297, 300, 303, 

do Código de Processo Civil, para se determinar que a Apólice de Seguro 

Garantia nº 030692018990775023307200 seja considerada como garantia 

antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU relacionados às 

Inscrições Municipais nº. 1108816 e nº. 1108824, referentes ao exercício 

de 2018, para AFASTAR este óbice à emissão da Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa em nome da RUMO, bem como que seja IMPEDIDA a 

inscrição da RUMO no CADIN, nos termos do art. 7º, inciso I da Lei nº 

10.522/2002, do art. 206, do CTN; e da Portaria PGE 226, de 03/12/2014, e 

obstando-se eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa;” Decido. De 

início, importante registrar que, quando se trata 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. Na espécie, todavia, a 

pretensão se reveste de natureza antecedente, previsto no artigo 303 e 

304 do Código de Processo Civil que, por sua vez, trazem a seguinte 

redação: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se 

refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335. § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 

I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 

3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á 

nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. § 6o Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Art. 

304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 

estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 

recurso. § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. § 2o 

Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 

reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, 

reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que 

trata o § 2o. § 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento 

dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da 

ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada 

foi concedida. § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, 

contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do 

§ 1o. § 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a 

estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 

revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 

partes, nos termos do § 2o deste artigo.” De toda forma, com o advento do 

novo Código de Processo Civil, para a antecipação dos efeitos da tutela, 

seja ela de natureza cautelar ou de urgência (satisfativa), são exigidos os 

mesmos requisitos, quais sejam, aqueles descritos no artigo 300 do 

referido diploma processual, não olvidando da redação do artigo 301 que 

assevera que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser 

efetivada por qualquer medida idônea que tenha poder de “asseguração 

do direito”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em 

princípio, autorizam reconhecer parcialmente a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a probabilidade do direito a 

revelar o “fumus boni juris”. Na espécie, sustenta a parte autora que 

constam pendências financeiras em seu nome referentes a IPTU dos 

meses de abril a novembro/2018, que implicam na negativa da expedição 

da Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, e por consequência, no 

entrave para obtenção de recursos financeiros. Em razão disso, oferece 

nesta ação como garantia a apólice do seguro garantia de nº 

0306920189907750233072000 no valor de R$ 410.454,55 (quatrocentos e 

dez mil reais quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco 
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centavos), como forma de assegurar o crédito tributário, quantia essa 

muito superior a dívida de R$ 342.045,46 (trezentos e quarenta e dois mil e 

quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Com efeito, é certo 

que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e 

antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma 

antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, 

na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional. Aliás, 

ainda que a Ré venha propor execução do crédito, a Lei de Execução 

Fiscal permite que a garantia possa se dar de várias formas, conforme 

previsão do art.9ª, constituindo-se o seguro garantia uma delas, como se 

vê: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado 

poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, o oferecimento do 

seguro garantia é apto a garantir o débito fiscal o que, em princípio, 

permite reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado. Além 

disso, presente ainda o “periculum in mora”, uma vez que a não emissão 

da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa acarretará no 

prejuízo comercial a parte autora, pois estará impedida de realizar 

atividades, tal como, participar em licitações e concorrência. Por outro 

lado, a Lei nº 10.522/2002 é taxativa ao tratar da suspensão do registro 

no CADIN: Art. 7º - Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor 

comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a 

natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia 

idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a 

exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. Com efeito, o 

simples ajuizamento de um pedido de tutela antecedente para a garantia do 

débito para obtenção de certidão positiva com efeitos negativos, bem 

como a não inclusão no CADIN não enseja a suspensão da inscrição no 

CADIN. Em que pese as alegações da parte requerente, é certo que a 

presente tutela antecedente visa apenas a garantia do débito, sem trazer 

qualquer discussão à natureza da obrigação ou ao seu valor, de modo 

que não resta satisfeita a exigência do inciso I do art. 7º da Lei 

nº10.522/2002. Além disso, a mera apresentação de seguro-garantia não 

tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, sendo que “é 

pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade 

de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito 

judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do 

crédito tributário” (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). 

Logo, também não resta cumprido a segunda hipótese para suspensão do 

registro no CADIN ou de protesto da dívida, razão pela qual não há a 

plausibilidade do direito para o pedido. Nesse sentido, há entendimento 

idêntico em casos análogos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, 

bem como pelos demais tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃOAO ART. 535, 

CPC. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN.1. Não viola o 

art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente 

fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de 

valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais 

invocados pelas partes.2. A jurisprudência da aceitação da medida 

cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge 

com o entendimento deque à garantia prestada deve ser dado tratamento 

análogo à existência de penhora em execução fiscal. Precedentes: EDcl 

nos EREsp. n. 815.629 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, 

julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz 

Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121 / SC, Primeira Seção, Rel. 

Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.3. Desse modo, muito embora a penhora e 

a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão 

positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são 

elas meios aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não 

previstas no art. 151, do CTN. Sendo assim, se a penhora e a medida 

cautelar de caução não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, 

não podem ensejar a suspensão do registro no Cadin pelo art. 7º, II, da Lei 

n. 10.522/2002. Só a penhora, quando associada aos embargos do 

devedor, é que pode suspender o registro no Cadin por força do art. 7º, I, 

da Lei n. 10.522/2002, o que não se aplica à medida cautelar de caução, 

por não consistir em ação onde se discute a natureza da obrigação ou 

seu valor.4. Em se tratando de medida cautelar de caução real, não pode a 

Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, da Lei n.6.830/80 e 

arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do débito mediante 

depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, eliminando a utilidade da 

própria ação, pois impediria o ajuizamento da execução fiscal 

correspondente.5. Recurso especial parcialmente provido apenas para 

afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da caução ofertada. 

(STJ - REsp: 1307961 MT 2012/0021320-9, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2012, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2012) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO. 

SUFICIÊNCIA. CADIN. REGISTRO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O 

simples oferecimento de caução em ação cautelar visante ao 

caucionamento de dívida tributária não autoriza a suspensão do registro 

no CADIN, o que dependeria, também, de estar sendo discutido 

judicialmente o crédito. (TRF4, AG 5053180-95.2017.4.04.0000, SEGUNDA 

TURMA, Relator Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

21/11/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE 

REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. - A oferta de 

garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da 

natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio 

hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei 

Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela 

agravante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do 

débito. 2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do 

parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro 

no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo 

para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais 

financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades 

da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, 

financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso 

porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, 

São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As 

obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo 

equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à 

satisfação do crédito tributário. 3. - Ademais, não se encontrando 

suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco 

discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já 

que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na 

prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se 

equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil 

a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em 

dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a 

ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas 

no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em 

julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e 

EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. 5. - Caso concreto em que permanece 

hígida a possibilidade de cobrança do crédito tributário pela Fazenda 

Pública, seja por meio de execução fiscal, seja pelo protesto da CDA, na 

forma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997. A esse 

propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 09-11-2016 no 

julgamento da ADI 5.135, cujo acórdão encontra-se pendente de 

publicação, firmou a tese de que O protesto das certidões de dívida ativa 

constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma 

desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 6. - Recurso 

desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AI: 

00302071920168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/02/2018) No mesmo contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso também se posiciona quanto à impossibilidade de 

oferecimento de seguro-garantia como forma de suspender a exigibilidade 
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do crédito tributário, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA 

INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO-CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, 

STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS 

POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. 

RECURSO DESPROVIDO. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário 

a prestação de seguro-caução, servindo apenas para a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.O art. 151, II, 

CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do 

valor do débito.Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em 

entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de 

proteção ao crédito. (AI 154839/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE 

SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dentre as 

causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice 

seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a 

equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra 

fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 

Partindo dessas premissas, embora possível a emissão da certidão 

positiva de débito com efeitos de negativa em face da caução ofertada, os 

demais pedidos formulados em caráter de urgência não podem ser 

deferidos em razão da manutenção da exigibilidade do crédito tributário 

discutido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela 

antecedente requerido para o fim de determinar, até ulterior deliberação, 

que a parte Ré se abstenha de negar emissão de Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativas de Débitos em razão dos débitos de IPTU do exercício 

do ano de 2018 - relacionados às inscrições municipais nº. 1108816 e nº. 

1108824 - discutidos neste processo. Cite-se o Requerido da presente 

ação para cumprir a determinação, bem como, caso queira, recorrer da 

presente decisão, nos termos do art. 304 do CPC – que assevera que a 

tutela antecipada torna-se estável caso não interposto respectivo recurso. 

Efetivada a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela 

concedida e extinção sem resolução de mérito. Aditado o pedido, intime-se 

a parte ré para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, observando a regra do artigo 183 - 

prazo em dobro - do mesmo diploma processual. Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010154-78.2017.8.11.0003. AUTOR: AGUINALDO CRISPIM RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., 

Trata-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ” ajuizada por Aguinaldo Crispim em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Alega o autor, em síntese, que foi diagnosticado 

com Uveíte e Glaucoma, enfermidades em razão das quais ficou cego do 

olho direito e está impedido de ficar exposto ao sol, o que lhe impede de 

exercer sua profissão. Sustenta que em 10/01/2014 formulou pedido 

administrativo de auxílio-doença, que foi indeferido sob o fundamento de 

inexistência de incapacidade para o trabalho, ou para a atividade habitual. 

Pugna, ao final, pela procedência do pedido inicial, para o fim de que seja 

lhe concedido o benefício de auxílio-doença com o pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. Com a inicial vieram os documentos. 

Perícia médica realizada por determinação do Juízo Federal (id. 11106167). 

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, em que pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 11106230). O autor 

apresentou impugnação, oportunidade em que se manifestou quanto ao 

laudo pericial (id. 11106249). A Justiça Federal declarou a sua 

incompetência para julgar a presente demanda ao fundamento que o 

benefício almejado decorre de acidente de trabalho, cuja competência é da 

Justiça Estadual, a teor da Súmula nº 15 do STJ e Súmula 501 do STF (id. 

11106269). É o relatório. Fundamento e decido. De início, ratifico todos os 

atos processuais praticados pela Justiça Federal. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão 

em aposentadoria por invalidez proposta por Aguinaldo Crispim em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduz, em síntese, que 

formulou pedido administrativo para a concessão do benefício de 

auxílio-doença, o qual foi indeferido de forma indevida, uma vez que está 

totalmente incapacitado para o trabalho. O réu, por sua vez, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que, de acordo com 

o laudo pericial produzido nos autos, apenas restou constatada a 

incapacidade parcial para o trabalho, o que desautoriza a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Com efeito, é certo que o 

presente feito comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a 

perícia médica judicial para a instrução probatória. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que procede a pretensão 

inicial. De início, destaco que o auxílio-doença é benefício concedido ao 

portador de enfermidade que se presuma suscetível de recuperação, 

razão pela qual tem como fato constitutivo casos que conduzam à 

incapacidade temporária do segurado. De outro lado, quanto à 

aposentadoria por invalidez, verifica-se que a sua concessão se 

condiciona à ocorrência de incapacidade permanente para a atividade 

laboral. Não obstante, a análise das pretensões de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez impõe que se verifique o preenchimento do 

requisito de qualidade de segurado, bem como a incapacidade para o 

exercício da atividade laborativa. Na espécie, cinge-se a controvérsia a 

saber se restou preenchido o quesito relativo à presença de doença 

incapacitante, pressuposto legal para a concessão do benefício por 

incapacidade. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, 

a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a 

subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. A partir dessas premissas, segundo se extrai do laudo 
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pericial produzido nos autos – id. 11106230 -, o autor possui incapacidade 

parcial e permanente para o exercício de suas atividades laborativas, 

como se vê: 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)? Fundamente. Resposta: Parcial, pois não pode exercer 

atividades de intenso esforço físico e próximo a maquinas e equipamentos 

pela limitação visual. 4) A incapacidade para o trabalho é permanente 

(definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de 

recuperação)? Fundamente. Resposta: Permanente, pois trata-se de 

sequela de trauma sem condição de correção cirúrgica. Não se pode 

olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do 

autor para o exercício da atividade laboral habitual é permanente, não 

existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa 

conclusão. De outro lado, entendeu o perito que há possibilidade de 

reabilitação profissional do autor para exercer uma nova profissão que lhe 

garanta a sua subsistência. Contudo, é cediço que a análise do direito à 

concessão de benefício por incapacidade enseja a verificação acerca das 

condições pessoais do beneficiário, tais como idade, profissão e 

escolaridade. Compulsando os autos é possível aferir que o autor foi 

diagnosticado com perda visual e, nos termos em que consignou o perito, 

“não pode exercer atividades de intenso esforço físico e próximo a 

máquinas e equipamentos pela limitação visual”. Ocorre que, não obstante 

a incapacidade tenha sido classificada como parcial, é necessário 

considerar que o autor trabalha como lavrador, tem 56 (cinquenta e seis) 

anos de idade e é analfabeto, condições que tornam extremamente 

dificultosa a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho, que não 

demande a utilização do esforço físico. Nesse sentido, eis o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - 

INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL.A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho.Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A 

DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO 

JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 

e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se 

conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção 

monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) (Grifei) No mesmo sentido, colaciono os 

seguintes julgados dos tribunais pátrios: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LOMBALGIA CRÔNICA ASSOCIADA À 

ESPONDILÓLISE E DOR EM JOELHO ESQUERDO COM MÍNIMAS 

ALTERAÇÕES ARTRÓSICAS. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA QUE, NO 

ENTANTO, EM RAZÃO DE SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS, ESTÁ 

IMPOSSIBILITADA DE PROVER DIGNAMENTE SEU SUSTENTO. BENEFÍCIO 

ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

REFORMADA. APELO DA AUTORA PROVIDO PARA CONCEDER 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Se a perícia atesta a incapacidade 

parcial e permanente do segurado, mas as condições pessoais deste, tais 

como idade e grau de instrução, evidenciam que tal redução da 

capacidade laborativa lhe priva do sustento digno, faz ele jus à percepção 

de aposentadoria por invalidez. (TJ-SC - AC: 00149445620138240018 

Chapecó 0014944-56.2013.8.24.0018, Relator: Francisco Oliveira Neto, 

Data de Julgamento: 27/02/2018, Segunda Câmara de Direito Público) 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. (...) (TRF-1 - AC: 00177183420164019199 

0017718-34.2016.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA 

DE SANTANA, Data de Julgamento: 01/09/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 30/10/2017 e-DJF1) 

Assim, consideradas as suas condições pessoais, quais sejam, a 

incapacidade para o desempenho trabalhos braçais, a idade – 56 

(cinquenta e seis) anos –, o baixo grau de escolaridade e o fato de 

exercer a profissão de lavrador, atividade que requer esforço físico, o 

reconhecimento do direito do autor à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. Com efeito, é certo 

que a data do início da aposentadoria será devida a partir do imediato 

indeferimento do pedido administrativo de concessão do auxílio-doença – 

10/01/2014 – a teor do artigo 43 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

invalidez ao autor, desde 10/01/2014, pagando os valores retroativos 

acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho 

de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento 

do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista 

no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a 

antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de 

ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer. É que 

restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao 

benefício e, além disso, dúvida não há fundado receio de dano irreparável, 

uma vez que se trata de benefício previdenciário. Assim, concedo a 

antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a 

inclusão e o pagamento do benefício – aposentadoria por invalidez - à 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do 

pagamento das custas processuais. Determino a remessa dos autos à 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta 

salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe 

o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Aguinaldo Crispim 2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 3. 

Data do início do benefício: 10.01.2014 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007046-07.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

M. E. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007046-07.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA EDUARDA DOURADO 

BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se 

de “AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por MARIA EDUARDA 

DOURADO BRITO, representada por LILIAN PATRÍCIA DOURADO, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Com efeito, o art. 300, §2º do CPC 

assevera que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. Em análise os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de tutela de 

urgência deve ser postergada para após a audiência de justificação 

prévia. Assim, designo audiência de justificação para o dia 18/09/2018, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes para que comparecerem ao ato. A parte 

autor deverá na audiência de justificação prévia apresentar testemunhas 

que corroborem com as alegações contidas na exordial. Diante da 

urgência que o caso requer, cumpra-se pelo oficial de justiça de plantão. 

Expeça-se o necessário. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

VALDEVINO FRAZAO DOS SANTOS (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 SENTENÇA Processo: 

1000654-51.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VALDEVINO FRAZAO DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação 

de indenização por danos morais ajuizada por VALDEVINO FRAZÃO DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende a 

condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais reais). Como causa de pedir, 

sustenta a parte autora, em síntese que, em 05/12/2016, por volta das 7h 

estava caminhando na rua, quando foi surpreendido por uma guarnição da 

polícia militar, que solicitou que apresentasse seus documentos pessoais. 

Aduz que “informou que havia extraviado os documentos, mas que 

possuía sua carteira de trabalho, onde os policiais após conferir seu nome 

foi lhe dado a voz de prisão e comunicando que constava um mandado de 

prisão em aberto de origem do Estado do AMAPÁ mais precisamente da 

comarca de Macapá.” Argumenta que foi colocado dentro do camburão da 

viatura e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o exame 

de corpo de delito e, posteriormente recolhido à Penitenciária Major Eldo 

Sá, onde permaneceu por mais de 2 (dois) meses. Salienta, ainda que “no 

respectivo mandado de prisão mostra os dados do verdadeiro infrator, 

quer seja VALDIVINO DOS SANTOS FRAZÃO, portador do RG 

24552394-4 e seus genitores: Elias Pereira Frazão e Maria da Silva 

Santos, erro grotesco cometido pela guarnição, que se ao menos tivesse 

a diligência de se preocupar com o pedido do Autor em conferir seus 

documentos, iriam notar que VALDEVINO FRAZÃO DOS SANTOS não era 

o infrator procurado.”. Por fim, alega que faz jus à indenização por danos 

morais, ao argumento de que “a prisão por erro da serventia, causou ao 

autor o sentimento de indignação, constrangimento, tristeza, desespero, 

vergonha e angústia, e uma vez que não é possível voltar ao passado 

para mudar esse acontecimento, não há outra maneira, senão a reparação 

pecuniária, para tentar amenizar as conseqüências do equívoco 

ocorrido.”. Com a inicial, vieram os documentos. Regularmente citada, a 

parte ré apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais, ao argumento de que “(...) o requerente não demonstrou o 

erro judiciário capaz de causar-lhe danos morais, a ensejar o dever de 

indenizar do Estado e sim uma falha exclusivamente por culpa do 

requerente que não portava os documentos pessoas, alegando que 

haviam sido extraviados.” (id. 12458583). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (id. 12901438). É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, destaco que estão presentes, na espécie, os requisitos 

do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, visto que 

desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual é pertinente 

o julgamento antecipado da lide. Como se vê do relatório, trata-se de ação 

de indenização por danos morais ajuizada por VALDEVINO FRAZÃO DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que aduz, em 

síntese, ter sofrido danos de caráter moral, em decorrência de ter sofrido 

prisão ilegal em decorrência da expedição de mandado de prisão pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá contra pessoa de nome 

semelhante ao seu, Valdivino dos Santos Frazão. De outro lado, alegou a 

parte ré que “a responsabilidade pela detenção do requerente se deve 

exclusivamente a ele próprio, que não portava os documentos pessoais.”. 

Em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do conjunto 

probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as 

próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, o cumprimento de 

prisão expedida contra outra pessoa, bem como a manutenção da prisão 

injusta por cerca de 2 (dois) meses, não apontam outra conclusão. Como 

é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a 

responsabilidade da administração pública pelos danos causados por 

seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida 

responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, 

decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado. 

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria 

da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a 

responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso 

provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. 

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, 

refletida na jurisprudência: “(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade 

da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a 

culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se 

parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, 

Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825) Aliás, Yussef Said 

Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com 

propriedade que: “deslocada a questão para o plano da causalidade, 

qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se 

permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado 

quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou 

concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, 

portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos 

de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou 

atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de 

causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto 

indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª 

ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39). De outro 

lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos 

últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do 

Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva. Destarte, 

com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a 

proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de 

reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços 

prestados por entidades privadas quando investidas nas funções 

estatais. Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva 

Pacheco adverte que: “tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há 

que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera 

espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a 

legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que 

se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento 

do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer 

publicado na RT, 635/103). A partir dessas premissas, não há que se 

olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, 

Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes. Com 

efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a 

presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o 

nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental. Como 

não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão 

obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da 

natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade 

civil, por não poder ser atribuído ao homem. Nesta perspectiva, Stolze e 

Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da 

conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade 

de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter 

consciência daquilo que faz”. Na hipótese, verifica-se que a parte ré 
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procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público 

e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta 

lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular 

de direito, bem como que os fatos narrados decorreram exclusivamente 

por culpa do autor, que não portava seus documentos pessoais no 

momento da prisão. Compulsando os autos é possível constatar que a 

espécie cuida de prisão injusta resultante da conduta desidiosa por parte 

de agentes policiais, na medida em que não procederam à adequada 

verificação dos dados constantes em mandado de prisão expedido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, bem como das informações 

pessoais do autor. Extrai-se dos autos, cristalinamente, a ocorrência do 

evento danoso, resultante da ausência da correta verificação dos dados 

constantes no mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Amapá por parte da guarnição policial. Isso porque a Polícia 

Militar não efetuou as diligências necessárias a afim de que averiguar se 

havia correspondência entre os dados pessoais do indivíduo em face de 

quem teria sido expedido o aludido mandado e os do autor, e procedeu à 

sua prisão injusta. Aliás, verifica-se dos documentos acostados aos autos 

que o nome completo do autor é Valdevino Frazão dos Santos, o RG nº 

1215722-8 e a filiação Lazaro Frazão dos Santos e Maria José dos 

Santos, natural de Poxoréu/MT (id. 11279966), enquanto que o réu no 

processo nº 003509844.2007.8.03.0001, em trâmite perante a 4º Vara 

Criminal de Macapá se chama Valdivino dos Santos Frazão, RG nº 

24552394-4, filiação Elias Pereira Frazão e Maria da Silva Santos e natural 

de Amarantes (id. 11279970). Ora, a partir dessas premissas tem-se que 

não merece prosperar a alegação do réu, uma vez que a simples 

checagem de informações seria suficiente para verificar que as 

informações constantes no mandado de prisão diziam respeito a pessoa 

diversa. Ora, a simples análise dos dados constantes nos documentos 

bastaria para que se constatasse não se tratar da mesma pessoa, pois, 

além de o nome do autor não ser idêntico ao do réu no processo criminal, 

a filiação o número de RG e a cidade de nascimento também são 

divergentes. Ademais, o autor logrou êxito em demonstrar que, efetuada a 

sua prisão em 05/12/2016, apenas foi solto após a intervenção da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que pugnou pela 

revogação da medida coercitiva, o que apenas ocorreu em 08/02/2017, ou 

seja, o autor permaneceu preso, de forma injusta, pelo período de mais de 

2 (dois) meses. Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam de 

forma suficiente que a conduta desidiosa por parte dos policiais militares 

quanto à identificação da pessoa a ser presa deu causa à prisão ilegal, já 

que a medida coercitiva recaiu sobre pessoa totalmente alheia ao evento 

criminoso. Não obstante, somente após cumprir dois meses de prisão é 

que restou esclarecido não ser o autor réu nos autos processados 

perante o Juízo Criminal do Amapá. Aliás, após o requerimento efetuado 

pelo Ministério Público, a magistrada da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis determinou a expedição do alvará de soltura em favor do 

autor, conforme se depreende da decisão proferida: “À fl. 12, o Ministério 

Público requer a soltura do custodiado, alegando tratar-se de homônimos, 

e que o mandado de prisão cumprido não foi expedido em desfavor do 

custodiado. Juntou documentos. Em análise a documentação acostada 

pelo Parquet, verifica-se que realmente trata-se de homônimos, uma vez 

que a filiação constante do mandado de prisão de fl. 14 não é a mesma da 

certidão de fl. 18. Assim, DETERMINO seja expedido ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do custodiado VALDEVINO FRAZÃO DOS SANTOS, 

filho de Lázaro Frazão dos Santos e Maria José dos Santos, se por outro 

motivo não estiver preso.” (id. 11280648) Ademais, o ato ora em 

discussão – cumprimento de mandado de prisão sem a devida verificação 

acerca da identidade da pessoa abordada – afasta a alegação aduzida em 

contestação, de ausência de responsabilidade a ensejar a reparação de 

danos. Urge ressaltar, ainda, que muito embora as atividades 

investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função 

essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela 

consubstanciada, na espécie, à correta verificação quanto à identidade do 

indivíduo abordado, ou seja, do seu nome completo, os nomes de seus 

pais e demais informações, tais como, número de RG, CPF e endereço. 

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma 

inequívoca, os danos morais sofridos pelo autor, decorrentes de ter sido 

preso ilegalmente por equívoco, situação que teve como causa exclusiva 

a conduta negligente de agentes públicos quanto ao procedimento adotado 

em abordagem policial. Ora, no caso em tela restou evidenciada a conduta 

negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente 

demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a 

demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de 

reparação decorrente da prática de ato ilícito. Ressalto que, no caso em 

tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os 

agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no 

desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a 

evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie. Não 

obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido 

encarceramento de forma indevida, decorrente da atividade deficiente por 

parte da Administração Pública, que apenas esclareceu o erro após dois 

meses, o que reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente 

de seus agentes. Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA 

IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL 

PELOS AGENTES POLICIAIS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR 

ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O Estado 

responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta 

qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição 

Federal. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da 

absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e 

informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que 

imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e 

condenado injustamente. Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva 

de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de 

um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do 

sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a 

outras pessoas ou risco de prisões ilegais. O valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas 

finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser 

mantido. (Ap 141401/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) (Grifei) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – PRISÃO ILEGAL – 

HOMÔNIMOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – 

VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – 

HONORÁRIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO – CONSERVAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O Estado responde 

objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a 

terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. A 

expedição de mandado de prisão em face de pessoa com nome 

semelhante ao autor, sem confronto com os demais dados relativos à 

qualificação daquele que figurava como réu em ação penal, obrigou o 

autor a contratar um advogado para garantir salvo-conduto, o que é causa 

juridicamente relevante para gerar danos morais. O simples confronto do 

nome das genitoras dos homônimos permitiria a fácil constatação de que 

eram pessoas diversas, caracterizando erro inescusável ou a falha da 

máquina judiciária. Danos morais configurados e moderadamente 

arbitrados, em obediência a critérios de razoabilidade e proporcionalidade 

que não merecem a pretendida modificação. (Ap 28084/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017) No mesmo sentido, eis o entendimento dos tribunais pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO DE HOMÔNIMO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – 

CONFIGURAÇÃO "IN RE IPSA" – QUANTUM REPARATÓRIO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O art. 37, § 6º, da CF/88, que estabelece a responsabilidade 

objetiva, é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa 

jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de 

culpa. O ente público deve responder pelo dano moral decorrente da 

prisão ilegal, em razão da existência de mandado de prisão expedido em 

nome de homônimo, cuja configuração opera-se "in re ipsa". (TJ-MS 

08017321020158120046 MS 0801732-10.2015.8.12.0046, Relator: Des. 

Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Mutirão - Câmara Cível 

I - Provimento nº 391/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 02 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO 

PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) AO AUTOR, A TÍTULO DE 
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COMPENSAÇÃO POR ABALO ANÍMICO. PRISÃO DE HOMÔNIMO. 

RECLAMO DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA, FRENTE À CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA 

NOS AUTOS. ÊXITO NA DEMANDA QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO DO AUTOR. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. 

ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE 

TERCEIRO. FALTA DOS AGENTES PÚBLICOS NA PRECISA IDENTIFICAÇÃO 

DO INFRATOR. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

ESTATAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3º, DA CRFB/88. DEVER DE 

INDENIZAR. EXEGESE DO ART. 5º, LXXV, DA CARTA MAIOR. "A prisão 

ilegal de qualquer pessoa, determinada por erro judicial, mesmo por curto 

período de tempo, até o esclarecimento do equívoco, constitui dano de 

ordem moral indenizável, o qual é presumível diante de valores sociais 

como a ética, a honra e a moral (arts. 186 e 954, III, do Código Civil de 

2002) . "  (TJ-SC -  AC:  00078535420108240038  Jo inv i l l e 

0007853-54.2010.8.24.0038, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 

19/04/2018, Quinta Câmara de Direito Público) A partir de tais premissas, 

comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da 

parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão 

ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Vale 

frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente 

incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia 

buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, 

ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão. Fundamento em 

regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa 

maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a 

parte autora – prisão injusta – evidencia o sofrimento psíquico de forma 

patente. Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é 

aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que 

alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, 

constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, 

alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa 

estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam. A partir de 

tais premissas, não restam dúvidas de que a parte autora tenha passado 

por sentimentos negativos desta espécie, tais como tristeza, angústia, 

constrangimento, uma vez que não bastasse ter sido presa de forma 

indevida, em razão da ausência de verificação, por parte da Polícia Militar, 

da correspondência entre os dados constantes no mandado de prisão e 

os seus, a parte autora permaneceu presa por dois meses, equivoco que 

apenas foi esclarecido após a intervenção da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, não existindo dúvida dos danos psicológicos que 

tal situação pode causar a qualquer ser humano. Assim, no que concerne 

a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. São inegáveis o transtorno e a dor sofridos diante da situação 

descrita, e que devem ser considerados na fixação do quantum 

indenizatório, visto que o autor se viu privado, de forma injusta, de sua 

liberdade, maior bem, além da vida, de qualquer ser humano. Ora, a 

quantificação do quantum indenizatório pressupõe a análise das 

particularidades do caso concreto, quais sejam, o temor de ter a sua 

liberdade cerceada e ser privado do convívio familiar de forma injusta, em 

razão da imputação a sua pessoa de fato criminoso, o que gera profundo 

abalo íntimo, sobretudo quando somada às características do autor que, 

conforme se verifica dos documentos acostado autos, jamais sofreu 

qualquer condenação criminal. É inegável que essas nuances agravam o 

constrangimento, o transtorno e a dor sofridos e devem ser consideradas 

na fixação do quantum indenizatório, visto que o a prisão injusta 

representou ofensa à esfera íntima do autor, além de grave violação a sua 

própria dignidade humana. No caso, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, para condenar a parte ré a pagar a indenização por danos morais 

no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigida monetariamente a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Deixo de 

condenar o réu à custa processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. 

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, 

do art. 85 do CPC/2015. A sentença não está sujeita à remessa 

necessária, uma vez que condenação foi inferior a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de Processo Civil. P.R.I. 

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 DECISÃO Processo: 

1006710-03.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: IRENE TERESINHA TOBIAS 

DAMIAN IMPETRADO: DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IRENE 

TERESINHA TOBIAS DAMIAN em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS/MT - DETRAN. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: “veículo VW AMAROK CD 4X4. Placa: OBQ- 9157, Chassi: 

WV1DB42HXDA021126, Renavam: 00528863380, Categoria particular, 

procedeu ao parcelamento e pagamento do IPVA/2018 e se dirigiu à 

CIRETRAN de Rondonópolis - MT, para pagamento das demais taxas, 

seguros obrigatórios e proceder o licenciamento anual do referido veículo. 

Ocorre que a Impetrante foi impedida de pagar e licenciar seu veículo, 

sendo-lhe exigido que antes efetuasse o pagamento das multas de 

trânsito incidentes sobre o mesmo. As multas, aplicadas, são as seguintes 

e estão descriminadas nas Guias em anexo: A Impetrante não reconhece 

as multas, mormente porque não foi regularmente notificada no prazo 

legal, pois só agora, meses e até ano, depois das supostas ocorrências 

infracionais ficou sabendo das mesmas e, por isso, teve cerceados seus 

direitos fundamentais, relativos ao contraditório e à ampla defesa”. 

Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera 

pars, do mandamus a fim de que: “para que proceda ao licenciamento do 

veículo em tela, independentemente do pagamento das multas.”. Decido. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento. Com efeito, forte de 

que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade 

impetrada, 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. Logo, como é 

cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro 

lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado 

como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 

7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que, conforme 

orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 127 – é 

ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de 

multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No caso em 

comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das multas. Ressalto que, esta 

decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. 
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Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 393158 Nr: 6702-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINISSIUS SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

em face do MÁRCIO VINISSIUS SAGGIN.

O Executado comunicou nos autos a interposição do recurso de Agravo 

de Instrumento contra a decisão que deferiu determinou o cumprimento de 

sentença e, por conseguinte, a cassação de sua aposentadoria.

O artigo 1.018, caput e §1º do Código de Processo Civil, possibilita que o 

agravante, a fim de instruir os autos principais, apresente ao feito cópia do 

protocolo do agravo de instrumento, para o fim de possibilitar o Juízo de 

retratação.

No entanto, não vislumbro fato novo que autorize modificar a decisão 

proferida, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Por fim, esclareço que já foram prestadas as informações ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Ofício 38/2018 – GAB -.

Manifeste-se o Ministério Público quanto ao prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006807-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

GIULIA RAFAELA CONTARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de “REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE” movida por RUMO MALHA NORTE S.A. – 

(ALLAMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir que: 

“Assim, para a realização de investimentos e consecução do seu objeto 

social, a RUMO necessita constantemente da obtenção de recursos 

financeiros, ao que se faz necessária à demonstração de sua 

regularidade fiscal, por meio de Certidão, nos termos do artigo 206 do CTN. 

Referido dispositivo aduz que a efetivação de penhora de bens, ou seja, a 

prestação de caução para os débitos fiscais atribuídos à RUMO enseja a 

expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa. A 

importância da aludida certidão reside no fato de que a mesma exigida 

para realização de investimentos e celebração de negócios jurídicos, 

atividades essenciais à consecução do objeto social da RUMO. Contudo, a 

RUMO verificou constar pendências financeiras em seu nome, que 

implicam na negativa da expedição da Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, VENCIDA DESDE 06/04/2018 (Doc. 04). Os débitos pendentes 

referem-se a IPTU dos meses de abril a novembro de 2018, relacionados 

às Inscrições Municipais nº 1108816 e nº. 1108824, cuja maior parte das 

parcelas mensais ainda pende de vencimento. Não obstante, referidos 

débitos pendem de ajuizamento de Execução Fiscal, ensejando assim, a 

necessidade de garantia antecipada para configurar a regularidade fiscal 

da RUMO. Como se sabe, a situação de inexistência de executório fiscal 

inviabiliza a prestação de qualquer garantia, o que acaba por prejudicar o 

direito da RUMO de manter-se regular perante o Fisco Municipal e, com 

isso, impede-se a expedição de Certidão Conjunta Positiva de Débitos com 

Efeitos de Negativa, indispensável à continuidade das suas atividades. 

Desse modo, não resta alternativa, senão a propositura da presente ação 

para o fim de obter tutela antecipada resguardando o direito da RUMO a 

garantir antecipadamente os débitos de IPTU relacionados às Inscrições 

Municipais nº. 1108816 e nº. 1108824, referentes ao exercício de 2018, 

mediante Seguro Garantia Judicial nº 030692018990775023307200 de 

emissão da Pottencial Seguradora (Doc. 08), para regularização de sua 

situação fiscal perante o Fisco Federal, possibilitando a expedição da 

Certidão Fiscal em comento, nos termos do artigo 206, do CTN, 

evitando-se, assim, irreversíveis e incalculáveis prejuízos à continuidade 

de sua atividade produtiva.” Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência pra o fim de: “...seja deferida a tutela 

antecipada em caráter antecedente, nos termos dos artigos 297, 300, 303, 

do Código de Processo Civil, para se determinar que a Apólice de Seguro 

Garantia nº 030692018990775023307200 seja considerada como garantia 

antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU relacionados às 

Inscrições Municipais nº. 1108816 e nº. 1108824, referentes ao exercício 

de 2018, para AFASTAR este óbice à emissão da Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa em nome da RUMO, bem como que seja IMPEDIDA a 

inscrição da RUMO no CADIN, nos termos do art. 7º, inciso I da Lei nº 

10.522/2002, do art. 206, do CTN; e da Portaria PGE 226, de 03/12/2014, e 

obstando-se eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa;” Decido. De 

início, importante registrar que, quando se trata 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. Na espécie, todavia, a 

pretensão se reveste de natureza antecedente, previsto no artigo 303 e 

304 do Código de Processo Civil que, por sua vez, trazem a seguinte 

redação: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se 

refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335. § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 

I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 

3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á 

nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. § 6o Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Art. 

304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 

estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 

recurso. § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. § 2o 

Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 

reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, 

reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que 

trata o § 2o. § 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento 

dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da 

ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada 

foi concedida. § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, 

contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do 

§ 1o. § 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a 

estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 

revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 

partes, nos termos do § 2o deste artigo.” De toda forma, com o advento do 

novo Código de Processo Civil, para a antecipação dos efeitos da tutela, 

seja ela de natureza cautelar ou de urgência (satisfativa), são exigidos os 
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mesmos requisitos, quais sejam, aqueles descritos no artigo 300 do 

referido diploma processual, não olvidando da redação do artigo 301 que 

assevera que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser 

efetivada por qualquer medida idônea que tenha poder de “asseguração 

do direito”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em 

princípio, autorizam reconhecer parcialmente a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a probabilidade do direito a 

revelar o “fumus boni juris”. Na espécie, sustenta a parte autora que 

constam pendências financeiras em seu nome referentes a IPTU dos 

meses de abril a novembro/2018, que implicam na negativa da expedição 

da Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, e por consequência, no 

entrave para obtenção de recursos financeiros. Em razão disso, oferece 

nesta ação como garantia a apólice do seguro garantia de nº 

0306920189907750233072000 no valor de R$ 410.454,55 (quatrocentos e 

dez mil reais quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), como forma de assegurar o crédito tributário, quantia essa 

muito superior a dívida de R$ 342.045,46 (trezentos e quarenta e dois mil e 

quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Com efeito, é certo 

que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e 

antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma 

antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, 

na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional. Aliás, 

ainda que a Ré venha propor execução do crédito, a Lei de Execução 

Fiscal permite que a garantia possa se dar de várias formas, conforme 

previsão do art.9ª, constituindo-se o seguro garantia uma delas, como se 

vê: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado 

poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, o oferecimento do 

seguro garantia é apto a garantir o débito fiscal o que, em princípio, 

permite reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado. Além 

disso, presente ainda o “periculum in mora”, uma vez que a não emissão 

da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa acarretará no 

prejuízo comercial a parte autora, pois estará impedida de realizar 

atividades, tal como, participar em licitações e concorrência. Por outro 

lado, a Lei nº 10.522/2002 é taxativa ao tratar da suspensão do registro 

no CADIN: Art. 7º - Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor 

comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a 

natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia 

idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a 

exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. Com efeito, o 

simples ajuizamento de um pedido de tutela antecedente para a garantia do 

débito para obtenção de certidão positiva com efeitos negativos, bem 

como a não inclusão no CADIN não enseja a suspensão da inscrição no 

CADIN. Em que pese as alegações da parte requerente, é certo que a 

presente tutela antecedente visa apenas a garantia do débito, sem trazer 

qualquer discussão à natureza da obrigação ou ao seu valor, de modo 

que não resta satisfeita a exigência do inciso I do art. 7º da Lei 

nº10.522/2002. Além disso, a mera apresentação de seguro-garantia não 

tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, sendo que “é 

pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade 

de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito 

judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do 

crédito tributário” (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). 

Logo, também não resta cumprido a segunda hipótese para suspensão do 

registro no CADIN ou de protesto da dívida, razão pela qual não há a 

plausibilidade do direito para o pedido. Nesse sentido, há entendimento 

idêntico em casos análogos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, 

bem como pelos demais tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃOAO ART. 535, 

CPC. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN.1. Não viola o 

art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente 

fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de 

valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais 

invocados pelas partes.2. A jurisprudência da aceitação da medida 

cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge 

com o entendimento deque à garantia prestada deve ser dado tratamento 

análogo à existência de penhora em execução fiscal. Precedentes: EDcl 

nos EREsp. n. 815.629 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, 

julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz 

Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121 / SC, Primeira Seção, Rel. 

Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.3. Desse modo, muito embora a penhora e 

a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão 

positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são 

elas meios aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não 

previstas no art. 151, do CTN. Sendo assim, se a penhora e a medida 

cautelar de caução não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, 

não podem ensejar a suspensão do registro no Cadin pelo art. 7º, II, da Lei 

n. 10.522/2002. Só a penhora, quando associada aos embargos do 

devedor, é que pode suspender o registro no Cadin por força do art. 7º, I, 

da Lei n. 10.522/2002, o que não se aplica à medida cautelar de caução, 

por não consistir em ação onde se discute a natureza da obrigação ou 

seu valor.4. Em se tratando de medida cautelar de caução real, não pode a 

Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, da Lei n.6.830/80 e 

arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do débito mediante 

depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, eliminando a utilidade da 

própria ação, pois impediria o ajuizamento da execução fiscal 

correspondente.5. Recurso especial parcialmente provido apenas para 

afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da caução ofertada. 

(STJ - REsp: 1307961 MT 2012/0021320-9, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2012, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2012) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO. 

SUFICIÊNCIA. CADIN. REGISTRO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O 

simples oferecimento de caução em ação cautelar visante ao 

caucionamento de dívida tributária não autoriza a suspensão do registro 

no CADIN, o que dependeria, também, de estar sendo discutido 

judicialmente o crédito. (TRF4, AG 5053180-95.2017.4.04.0000, SEGUNDA 

TURMA, Relator Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

21/11/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE 

REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. - A oferta de 

garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da 

natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio 

hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei 

Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela 

agravante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do 

débito. 2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do 

parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro 

no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo 

para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais 

financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades 

da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, 

financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso 

porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, 

São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As 

obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo 

equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à 

satisfação do crédito tributário. 3. - Ademais, não se encontrando 

suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco 

discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já 

que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na 

prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se 

equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil 

a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em 

dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a 

ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas 

no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em 

julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e 
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EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. 5. - Caso concreto em que permanece 

hígida a possibilidade de cobrança do crédito tributário pela Fazenda 

Pública, seja por meio de execução fiscal, seja pelo protesto da CDA, na 

forma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997. A esse 

propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 09-11-2016 no 

julgamento da ADI 5.135, cujo acórdão encontra-se pendente de 

publicação, firmou a tese de que O protesto das certidões de dívida ativa 

constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma 

desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 6. - Recurso 

desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AI: 

00302071920168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/02/2018) No mesmo contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso também se posiciona quanto à impossibilidade de 

oferecimento de seguro-garantia como forma de suspender a exigibilidade 

do crédito tributário, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA 

INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO-CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, 

STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS 

POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. 

RECURSO DESPROVIDO. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário 

a prestação de seguro-caução, servindo apenas para a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.O art. 151, II, 

CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do 

valor do débito.Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em 

entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de 

proteção ao crédito. (AI 154839/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE 

SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dentre as 

causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice 

seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a 

equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra 

fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 

Partindo dessas premissas, embora possível a emissão da certidão 

positiva de débito com efeitos de negativa em face da caução ofertada, os 

demais pedidos formulados em caráter de urgência não podem ser 

deferidos em razão da manutenção da exigibilidade do crédito tributário 

discutido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela 

antecedente requerido para o fim de determinar, até ulterior deliberação, 

que a parte Ré se abstenha de negar emissão de Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativas de Débitos em razão dos débitos de IPTU do exercício 

do ano de 2018 - relacionados às inscrições municipais nº. 1108816 e nº. 

1108824 - discutidos neste processo. Cite-se o Requerido da presente 

ação para cumprir a determinação, bem como, caso queira, recorrer da 

presente decisão, nos termos do art. 304 do CPC – que assevera que a 

tutela antecipada torna-se estável caso não interposto respectivo recurso. 

Efetivada a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela 

concedida e extinção sem resolução de mérito. Aditado o pedido, intime-se 

a parte ré para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, observando a regra do artigo 183 - 

prazo em dobro - do mesmo diploma processual. Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 295994 Nr: 3428-73.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, 

APARECIDO BILHERME BATISTA, MARCIO VIEIRA DOS SANTOS, VALDEIR 

ZELIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 considerando a ausência justificada do representante da Defensoria 

Pública não há como realizar a presente audiência. Redesigno o ato para o 

dia 23 de novembro de 2018, às 13h30min. Promova-se nova requisição 

dos servidores públicos. Junte-se as certidões referentes aos mandados 

que não estão nos autos nesta data, remetendo-se então ao Ministério 

Público quanto as testemunhas não localizadas, para que o representante 

ministerial indique o endereço atual e correto das mesmas até trinta dias 

antes do ato, sob pena de prejuízo da prova. Saem os presentes 

intimados, inclusive quanto às audiências nos juízos deprecados. 

Reitere-se intimação do réu Adilson Rodrigues de Almeida e do Defensor 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 282679 Nr: 1586-29.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO BAPO CEREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Tendo em vista que o Ministério Público informou novo endereço do 

réu, diante de tal informação, expeça-se novo mandado de Prisão 

Preventiva em desfavor de Mário Márcio Bapo Cereu, observando o 

endereço informado anexo.

 II – Devidamente cumprida, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215030 Nr: 1050-28.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS ULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMIANO CARVALHO - 

OAB:57377 SSP/SP

 I – Recebo o recurso em sentido estrito de fls. 178/179, pois tempestivo.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

III – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 281898 Nr: 842-44.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VARELA DA SILVA, 

SEBASTIAO COSTA FERREIRA, FERREIRINHA SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5152- A

 Trata-se de ação penal em desfavor de Carlos Alberto Varela da Silva, 

Sebastião Costa Ferreira, Ferreirinha Soares de Andrade e Ezidio Vieira 

de Souza. Concluída sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, as 

doutas defesa dos réus Carlos Alberto e Ferreirinha manifestaram o 

desejo de recorrer da sentença condenatória. Com vista dos autos, o 

representante do Ministério Público informou, a fl. 702, acerca da 

impossibilidade de reprodução das mídias da sessão realizada as fls. 640. 

Breve relato.
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Pois bem, verificada a impossibilidade da reprodução da mídia encartada, 

possivelmente por estar àquela corrompida, foi possível a realização de 

confecção de novo CD, o qual segue anexo. Assim:

 I – Segue em anexo novas mídias da plenária realizada.

II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação das 

devidas contrarrazões recursais.

III – Após, atenda com o disposto na decisão de fl. 701.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326732 Nr: 4764-39.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIBERTO DONIZETTI DE 

GODOY - OAB:16.369-B/MT

 I – Considerando que o causídico devidamente intimado para apresentar 

alegações finais, quedou-se inerte, e por se tratar de advogado dativo.

 II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das 

alegações finais.

 III – Após, voltem- me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613711 Nr: 4282-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES DE ABREU SOUSA, VAGNER DE 

ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B

 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia (fls. 375-380), uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comportam recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 

procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635114 Nr: 6342-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 O Ministério Público requereu arquivamento do feito, aduzindo a ausência 

de justa causa, requerendo então o arquivamento do feito (fl. 83).

Diante do exposto,

Decido:

I – Defiro a cota ministerial e DETERMINO o arquivamento do presente feito.

II – Oficie-se ao Delegado de Polícia local, atentando-se ao contido no art. 

18 do Código de Processo Penal.

III – Proceda-se as necessárias baixas e anotações.

IV – Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651222 Nr: 867-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JUNIO QUEIROZ BALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 23 de novembro 

de 2018, às 16:15, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

II – Intimem-se/requisitem-se o réu e a testemunha.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 314477 Nr: 5705-57.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 1. Relatório.

 Tratam-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

Estadual, sob alegação da existência de erro material na parte dispositiva 

da sentença de pronúncia de fl. 164, visando a correção do nome, para 

fazer constar o nome do réu Denismar Ribeiro da Silva. Breve relato.

2. Fundamentação.

Quanto à tempestividade, é cediço que o prazo para interposição de 

embargos de declaração, conforme consta no art. 385 do Código de 

Processo Penal, é de 02 (dois) dias, de modo que tempestivos os 

embargos interpostos.

Assim, da análise da decisão guerreada, verifica-se que razão assiste a 

embargante, tendo em vista que erroneamente, na parte dispositiva da 

sentença, constou nome de pessoa estranha aos autos, todavia, a 

fundamentação restou clara quanto a submissão de tal delito à apreciação 

pelo Conselho de Sentença.

Deste modo, analisando os embargos interpostos pelo requerente, 

entendo ser cabível o seu acolhimento, haja vista a existência do erro 

material apontado.

3. Dispositivo.

I – Conheço dos embargos de declaração, vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para alterar a 

parte dispositiva da sentença para os seguintes termos:

PRONUNCIO Denismar Ribeiro da Silva para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, 

§ 2º, inc. IV e art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, também do CP, vez 

que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 

do Código de Processo Penal.

II – Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623507 Nr: 6344-31.2014.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto a fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se as defesas para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que desejam oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628810 Nr: 1423-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEC FLAUSINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Recebo a apelação de fls. 249/258, pois é tempestiva (fl. 259).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 264/269), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664241 Nr: 12687-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Dispositivo. PRONUNCIO o acusado André Souza de Araújo, em relação a 

vítima Marco Pereira Hermógenes para que seja julgado perante o Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, §2º, 

inciso II, todo do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, vez que há 

prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do 

Código de Processo Penal.OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do delito em 

relação a vítima Gilvan Domingos dos Santos, reconhecendo que inexistiu 

crime doloso contra a vida, mas sim lesão corporal. Todavia, por ser crime 

conexo, cabe ao Conselho de Sentença o Julgamento de mérito, inclusive 

em sua extensão.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as 

partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar 

em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611808 Nr: 2198-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia (fls. 260-265), uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comportam recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 

procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 298397 Nr: 1704-97.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAGNO SILVA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 I – Remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar a cerca 

da resposta à acusação (fl. 148/149).

II – Após, voltem-me para deliberar.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 629033 Nr: 1586-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado.

Requisitem-se as testemunhas Silva Lippaus e Eliseu Teixeira Cintra 

(policiais militares).

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661649 Nr: 10278-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSTON FRANK SENISE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:16221-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 das testemunhas e realizar o interrogatório do réu para o 

dia 08 de novembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o réu e as testemunhas Geislivan e Eraldo.

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.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu, 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.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630058 Nr: 2345-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Passos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-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 de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h30min.

Intime-se o acusado, o defensor e as testemunhas arroladas pelas partes 

para que compareçam à audiência.

Consigno que as testemunhas arroladas pela acusação deverão ser 

intimadas nos endereços declinados pelo representante ministerial à fl. 

128.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676216 Nr: 8065-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA, REGINALDO DE 

PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os acusados, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656283 Nr: 5670-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675225 Nr: 7150-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, oficie-se o Hospital Regional Irmã Giovanella e a Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA, ambos neste Município e Comarca de 

Rondonópolis/MT, para que encaminhem a este Juízo cópia dos 

prontuários de atendimento médico em nome do acusado. Com resposta 

nos autos, dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675129 Nr: 7065-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 17h30min.

Intime-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 650882 Nr: 544-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITACÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 544-17.2017.811.0064 ci 650882

ESPÉCIE: Ação Penal - Proced Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DAVID PEREIRA DE SOUZA

CITANDO: Réu(s): David Pereira de Souza, Cpf: 04003793170, Rg: 

20379129 SSP MT Filiação: Gilmar Candido de Souza e Angelina Pereira 

dos Santos, data de nascimento: 03/12/1994, brasileiro(a), natural de Foz 

do iguaçú-PR, solteiro(a), mecânico, Endereço: Ferro Velho do Cisto Ou 

Xisto, No Alto da Vila Mineira, Bairro: Vila Mineira, Cidade: 

Rondonópolis-MT

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

544-17.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, e art. 309, 

ambos da Lei Federal nº 9.503/97 em concurso material de crimes ( art. 69 

do Código Penal), data do fato: 08/01/2017 tendo como vítima: E. B. A, e A 

Sociedade, recebida a denúncia por este r. juízo em 29/03/2017. 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, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa- técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678824 Nr: 10406-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DOS SANTOS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 (...) Ademais, destaco que não houve qualquer alteração 

fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já 

apresentados na decisão de fls. 51/54, quando convertida a prisão em 

flagrante do autuado em preventiva. Dessa forma, diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao 

receio de que o autuado volte à prática criminosa, mostra-se totalmente 

inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva por seus próprios 

fundamentos e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa. Intime-se, 

notifique-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641945 Nr: 3397-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON MURILLO ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3397-33.2016.811.0064 ci 641945

ESPÉCIE: Ação Penal - Proc Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EWERTON MURILLO ROCHA RIBEIRO

CITANDO: Réu(s): Ewerton Murillo Rocha Ribeiro, Cpf: 03546571193, Rg: 

7336100023 SSP MT Filiação: Nelson Ribeiro Moura e Josinete Florinda 

Ribeiro, data de nascimento: 15/01/1994, brasileiro(a), natural de 

Poxoréo-MT, convivente, entregador, Endereço: Av. João Ponce de 

Arruda, N° 3714 - (66) 9722-2091, Bairro: Vila São José, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

3397-33.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 

9.503/97, data do fato:14/05/2016 tendo como vítima: A Sociedade, 

recebida a denúncia por este r. juízo em 04/08/2016. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- 

técnico Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 642666 Nr: 4073-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANCARLOS DOS SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 4073-78.2016.811.0064 ci 642666

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GIANCARLOS DOS SANTOS AGUIAR

CITANDO: Réu(s): Giancarlos dos Santos Aguiar, Cpf: 05365541103, Rg: 

23281499 SSP MT Filiação: Jurandir dos Santos Aguiar e Valdelice Maria 

dos Santos, data de nascimento: 26/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Juscimeira-MT, solteiro(a), auxiliar de motorista, Endereço: Rua: Sabiá, N° 

3236, Bairro: Pq Universitário, Cidade: Rondonópolis-MT

 FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

4073-78.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, 

data do fato: 12/6/2016 tendo como vítima: A Sociedade, recebida a 

denúncia por este r. juízo em 09/08/2016. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- técnico 

Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634761 Nr: 6014-97.2015.811.0064

 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): RENATO CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 6014-97.2015.811.0064 ci 634761

ESPÉCIE: Ação Penal - Ordinário->Proc Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RENATO CORREIA DE OLIVEIRA

CITANDO: Réu(s): Renato Correia de Oliveira, Cpf: 02827260557, Rg: 

20407928-48 SSP BA Filiação: Helena Correia de Oliveira, data de 

nascimento: 21/11/1988, brasileiro(a), natural de Taguatinga-TO, 

solteiro(a), Endereço: Rua Mutum, Bairro: Jardim das Paineiras, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

6014-97.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306 cc art. 298, III, ambos da 

Lei nº 9.503/97, data do fato: 19/08/2015, tendo como vítima: R. C. O., 

recebida a denúncia por este r. juízo em 18/04/2016. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- 

técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 631046 Nr: 3195-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO DA SILVA AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3195-90.2015.811.0064 ci 631046

 ESPÉCIE: Ação Penal - Proc Ordinário->Proc Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GETÚLIO DA SILVA AMARANTE

CITANDO: Réu(s): Getúlio da Silva Amarante, Cpf: 60042877253, Rg: 

000554769 SSP RO Filiação: Sebastião Paulo de Amarante e Orzete da 

Silva Amarante, data de nascimento: 29/03/1976, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, convivente, motorista, Endereço: Rua: Flavio Carvalho - 

Borracharia Campo Limpo, Bairro: Vila Mineira, Cidade: Rondonópolis-MT

 FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

3195-90.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 303, parágrafo único e art. 

306, § 1º, inciso II 9.503/97 e art. 344, do CP c/c 69 do Código Penal, data 

do fato: 10/05/2015 tendo como vítima: N> M> P> e M. T. S. R, recebida a 

denúncia por este r. juízo em 29/01/2016. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- técnico 

Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672049 Nr: 4336-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Camila Giselle dos Santos 

Vieira, por parte do Ministério Público, para que surta seus efeitos legais e 

jurídicos.

Designo audiência de continuação para o dia 04 de setembro de 2018, às 

17h.

Dê-se vista dos autos a Defensoria Pública para o fim requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de preclusão.

Se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Camila Giselle dos 

Santos Vieira autorizo desde já a expedição de mandado de intimação 

(devendo inclusive ser diligenciado em plantão judiciário, por tratar-se de 

processo com réu preso) ou, se residir em outra comarca, carta 

precatória com a finalidade de proceder a sua inquirição.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673830 Nr: 5890-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA OITIVA DAS VÍTIMAS E DEMAIS 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PARQUET, À EXCEÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES CLÁUDIO ALVES NOGUEIRA E JUNIO LOPES DOS 

SANTOS, os quais deverão ser requisitados para ser inquiridos em data 

de 05 de setembro de 2018, às 17h.

 No que toca ao pedido de liberdade decorrente de excesso de prazo de 

prisão, entendo que não merece amparo, haja vista que estamos diante de 

hipótese em que a razoável demora para o término da instrução criminal – 

que já tem data para ser encerrada, conforme audiência acima designada 

para daqui a cerca de 10 (dez) dias, decorreu de se tratar de feito com a 

necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias (quatro), o que 

demanda tempo maior para o encerramento processual.

 Não obstante isso, neste ato, o Ministério Público desistiu da inquirição 

das testemunhas restantes que seriam ouvidas via missivas, insistindo 

apenas nos policiais militares arrolados, os quais devem ser ouvidos na 

audiência vindoura ora designada desde já. A ausência desses policiais, 

de igual modo, está devidamente justificada, conforme ofício de fls. 133, 

de modo que não há falar-se em desídia do Ministério Público ou do Poder 

Judiciário.

 Dessa maneira, REJEITO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR 

EXCESSO DE PRAZO, mantendo a custódia cautelar do acusado. 

HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas, determinando a 

requisição dos policiais militares acima mencionados para a ausência 

designada.

 Solicitem-se as devoluções das Cartas Precatórias expedidas, 

independentemente de cumprimento.

 Requisite-se o réu. Os presentes saem intimados.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647132 Nr: 7753-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 7753-71.2016.811.0064 CI 647132

ESPÉCIE: Ação Penal - Proc Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MAURÍCIO DE ALMEIDA

CITANDO: Réu(s): Maurício de Almeida, Cpf: 05051873456, Rg: 58444645 

SDS PE Filiação: Getúlio de Almeida e Maria das Neves Almeida, data de 

nascimento: 18/03/1981, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, solteiro(a), 

motorista, Endereço: Rua São José, N° 04, Bairro: Santo Aleixo, Cidade: 

Jaboatão dos Guararapes-PE

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

7753-71.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, CAPUT, DA Lei nº 

9.503/97, data do fato: 18/09/2016 tendo como vítima: A Sociedade, 

recebida a denúncia por este r. juízo em 03/04/2017. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- 

técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665303 Nr: 13617-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA, ISMAEL DA 

COSTA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência na inquirição das testemunhas Joyce Aurora 

Rodrigues da Silva e José Rodrigues da Silva Neto, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais.

Quanto ao pedido de recambiamento, verifico que, por ora, resta 

impossibilitado o seu deferimento, pelo fato de que tal diligência necessita 

de tempo hábil para que seja realizada, já que se trata de questão 

administrativa e necessita de anuência da Vara de Execução Penal desta 

Comarca e, posteriormente, providências a serem tomadas pela 

Superintendência de Gestão de Penitenciária da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, que é competente pelas questões internas 

pertinentes a escolta e deslocamento de presos, de modo que, caberia a 

defesa formular o pedido anteriormente.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657172 Nr: 6507-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da informação de que o acusado reside na Comarca de Pedra 

Preta/MT, CANCELO a audiência designada e determino a expedição de 

carta precatória aquela Comarca, para realizar a audiência para proposta 

da suspensão condicional do processo e, caso aceito o benefício, 

fiscalizar o cumprimento das condições impostas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657172 Nr: 6507-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

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’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Fábio Borges para, querendo, 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado Fábio Borges 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da 

medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 31 de agosto de 2018, às 17:15 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613306 Nr: 3839-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDNEY CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 3839-04.2013.811.0064 ci 613306
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ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): VALDNEY CARDOSO SILVA

CITANDO: Réu(s): Valdney Cardoso Silva, Rg: 1525023-7 SSP MT Filiação: 

Valter Rosa da Silva e Luzinete Cardoso da Silva, data de nascimento: 

09/03/1985, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, convivente, operador de 

máquinas, Endereço: Qd. 14, Casa 27 - (66) 9954-8414, Bairro: Jd. 

Magnólia, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

3839-04.2013.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 129, § 1° c/c art.. 18, inciso I, 

e art. 305 e 306 estes da Lei 9.503/97, todos c/c Art. 69. do Código Penal, 

data do fato: 22/06/2013, tendo como vítima: A Incolumidade Pública, 

recebida a denúncia por este r. juízo em 16/10/2013. 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, Anselma Nancy Cajango Tarifa- 

técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644566 Nr: 5586-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 5586-81.2016.811.0064 ci 644566

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DIEGO FRANCISCO DA SILVA

CITANDO: Réu(s): Diego Francisco da Silva, Cpf: 02404180185, Rg: 

191829-2 SSP MT Filiação: Suelino Cabral e Luzinete da Silva, data de 

nascimento: 14/10/1987, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua A 13, Qd. 07, Lt. 25, Nª 3126, 

Bairro: Pedra Noventa, Setor 01, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

5586-81.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 147 e art. 329, caput, c/c art. 

69 e art. 61, I, todos do Código Penal, data do fato: 27/03/2016 tendo como 

vítima: J. J. M., recebida a denúncia por este r. juízo em 26/02/2017. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649467 Nr: 9746-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO FEITOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9746-52.2016.811.0064 ci 649467

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE CICERO FEITOSA DA SILVA

CITANDO: Réu(s): Jose Cicero Feitosa da Silva, Cpf: 08253043422, Rg: 

34080783 SEDS MT Filiação: Orlando Bezerra da Silva e Dione Alves 

Feitosa, data de nascimento: 25/07/1989, brasileiro(a), natural de Pão de 

açucar-AL, , serviços gerais, Endereço: Rua 03, 0, Lt 18, Qd 55, Bairro: 

Maria Vetorasso, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

9746-52.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo ARTIGO 306 CAPUT C/C 

ARTIGO 298, III, AMBOS DO CTB, data do fato:.06/11/2016, tendo como 

vítima: A Sociedade, recebida a denúncia por este r. juízo em 29/03/2017. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 653233 Nr: 2816-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 2816-81.2017.811.0064 ci 653233

 ESPÉCIE: Ação Penal - Proc Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONEI LEITE DA SILVA

CITANDO: Réu(s): Ronei Leite da Silva, Cpf: 84623772187, Rg: 1208070-5 

SSP MT Filiação: Maria da Glória Leite e Renato Leite Ribeiro, data de 

nascimento: 07/11/1978, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

convivente, corretor autônomo/mecanico, Endereço: Rua Interna, N° 66 - F: 

9977 9660/ Rua Otavio Pitaluga, 4434, Bairro: Vila Goulart Ou Monte 

Libano, Cidade: Rondonopolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº2816-81.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 
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réu acima, qualificado como incurso no artigo Art. 306, caput da Lei nº 

9.503/97 do Código Penal, data do fato: 19/02/2017 tendo como vítima: A 

Sociedade, recebida a denúncia por este r. juízo em 21/07/2017. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641253 Nr: 2730-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS SANTOS CORREA, 

JONATAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2730-47.2016.811.0064 ci 641253

ESPÉCIE: Ação Penal - Proc Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MICHAEL DOUGLAS SANTOS CORREA, e outro

CITANDO: Réu(s): Jonatas dos Santos Silva, Cpf: 06626260103, Rg: 

2487358 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 17/11/1996, brasileiro(a), 

natural de Querencia dos norte-MT, solteiro(a), repositor, Endereço: Rua 

das Oliveiras, 243 Ou (235)- (66) 98127-5735, Bairro: Jd Participação, 

Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

2730-47.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 180, caput, do CP e art. 

244-B, da Lei 8.069/90, observando-se o disposto no art. 70 ( concurso 

formal), do Estatuto Repressivo, data do fato:07 e 08/03/2016. tendo como 

vítima: J. G. S. e A Coletividade, recebida a denúncia por este r. juízo em 

06/09/2017. 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, Anselma 

Nancy Cajango Tarifa- técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673161 Nr: 5295-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 673161

Espécie: -> DIREITO PENAL->Crimes contra a Dignidade Sexual->Estupro 

de vulnerável

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Deunciado: José Carlos Nogueira Macedo

Data e horário: 24 de agosto de 2018, às 09h.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Fonseca da Costa.

Advogado: Dr. Ary da Costa Campos OAB/MT 16.944/B.

Psicólogo: Dr. Lindobergue José de Souza.

Vítima: L.A.S.

Genitora: Romilda Lima da Silva.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença dos citados acima.

Foi realizada a escuta especializada da vítima L.A.S., nos termos da lei 

13.431/2017, cujo teor foi gravado no sistema digital.

Encerrada a prova, as partes não apresentaram requerimentos.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e 

julgamento designada para o próximo dia 04 de setembro de 2018, às 

15h30min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lorena Moraes Terra, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

Juíza de Direito

Promotor de Justiça: Advogado:

Genitora: Romilda Lima da Silva

Psicólogo: Dr. Lindobergue José de Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:349.232, WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. WENDELL PEREIRA DE MELO- OAB/MT 23.910, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE ÀS RAZOES RECURSAIS DO APELO DO RÉU 

JHONATAN NUNIS BRANDÃO, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

478-03.2018.811.0064- CÓDIGO 667459.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643835 Nr: 4990-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jusciele Moretti de Melo - 

OAB:18451

 Vistos em correição.

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 

instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 16h45min.

Intime-se o acusado e a sua defensora.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Luziania/GO, com a 

finalidade de proceder a inquirição da vítima e da testemunha Moisés.

Por fim, em relação ao petitório de renúncia encartado à fl. 92, verifico que 

não há procuração ou substabelecimento de outro causídico nos autos, 

motivo pelo qual determino a intimação da advogada constituída pelo réu 

para que promova corretamente o ato, comunicando o mandante, nos 

termos do artigo 112 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h.

Intime-se o acusado, o(a) defensor(a), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614081 Nr: 4701-72.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória de fl. 142, expedida ao 

Juízo da Comarca de Palhoça/SC, com a finalidade de realizar oitiva da 

testemunha Aurileide Pereira de Almeida, vez que, conforme informado à 

fl. 162, a audiência ocorrerá no dia 20.09.2018, às 13h45min.

Após, cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 671902 Nr: 4222-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS, 

WESLEY HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAISSA VALERIA MENDES 

SANTOS - OAB:22698/0, HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - 

OAB:14.525, HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - OAB:14525

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Antônio Carlos 

Cavalcante Dias e Danilo Cezar de Souza Dias, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Diante da oitiva das vítimas, da testemunha e o interrogatório do acusados 

neste ato, declaro encerrada a instrução criminal e mantenho os autos 

conclusos em gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665303 Nr: 13617-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA, ISMAEL DA 

COSTA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc. Em face da ausência da Defensoria Pública ao ato, 

comunicada a este Juízo na data de ontem por meio do Ofício acima 

mencionado, recebido apenas nesta data neste Juízo, impõe-se a 

redesignação do ato, o qual desde já fica agendado para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 14h. Os presentes saem intimados. Intimem-se os 

réus ausentes da Comarca via carta precatória, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633079 Nr: 4735-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635196 Nr: 6420-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos em correição.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660891 Nr: 9730-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL SILVA DE LIMA, FLAVIO HENRIQUE 

NERYS SOARES, ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Flávio 

Henrique Nerys Soares à fl. 243, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 244), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

245/248) e contrarrazões (fls. 257/260), 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.: 656836 Nr: 6215-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h15min.

Intime-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 
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assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, consigno que apesar de oferecida a proposta da suspensão 

condicional do processo pelo representante do Ministério Público na 

ocasião do oferecimento da denúncia, verifico que o réu não preenche o 

requisito subjetivo, vez que responde outra ação penal perante o Juízo da 

3ª Vara Criminal desta Comarca (autos/cód. 664367 – fl. 49).

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635657 Nr: 6823-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIELE MARIA ALVES, ADÉLIA MARIA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal em que foram denunciadas CATIELE MARIA 

ALVES e ADÉLIA MARIA ALVES, pela prática, em tese, dos crimes 

descritos nos artigos 129, § 9º e 136, § 3º, na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que as acusadas aceitaram o benefício 

da suspensão condicional do processo e, ao que se observa, vêm 

cumprindo integralmente com as condições estabelecidas (fls. 93, 94 e 

95).

Desse modo, aguarde o prazo estabelecido em cartório para que as 

acusadas cumpram integralmente com as condições impostas à fl. 93.

 Havendo descumprimento ou cumprimento integral das condições 

estabelecidas, certifique-se e abra-se vista dos autos ao representante 

ministerial para manifestação.

Determino, ainda, que SEJAM COLOCADAS APENAS AS INICIAIS DA 

VÍTIMA NA CAPA E DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS NOS 

AUTOS, PRESERVANDO SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, AINDA, 

SEJA INSERIDA ESTA AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE 

JUSTIÇA, haja vista que constitui processo em que figura como vítima 

criança/adolescente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 609629 Nr: 7524-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:3572-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633298 Nr: 4929-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643165 Nr: 4483-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B MT

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar seus memoriais finais.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defensoria 

Pública para, no prazo igual e sucessivo de 10 (dez) dias, manifestem se 

possuem interesse na oitiva da vítima I.M.A.S. e da testemunha Orlando 

Cândido da Silva, sob pena de preclusão. Em caso positivo, deverão 

declinar nos autos os seus atuais endereços.

Após, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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:

 Vistos etc.

 A defesa do denunciado JAIRO LEOPOLDINO DA SILVA opôs embargos 

de declaração em relação à sentença de fls. 68/69, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

68/69, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 20, 

21 e 27), nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para 

indicar seus dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará 

para liberação do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo 

pendente, arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 501 de 711



 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 603217 Nr: 946-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOMINGOS DA RESSUREIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do denunciado MAURO DOMINGOS DA RESSUREIÇÃO opôs 

embargos de declaração em relação à sentença de fls. 85/86, que 

reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que 

houve contradição no referido decisum, no tocante à determinação de 

devolução da fiança após a dedução das custas e despesas 

processuais. O Ministério Público manifestou anuência ao pedido 

formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

85/86, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 27, 

28 e 41), nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para 

indicar seus dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará 

para liberação do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo 

pendente, arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 278283 Nr: 960-44.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Após, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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 em correição.

Intime-se a defesa para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613404 Nr: 3941-26.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do denunciado ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA opôs embargos 

de declaração em relação à sentença de fls. 86/87, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

86/87, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 26, 

27 e 36), nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para 

indicar seus dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará 

para liberação do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo 

pendente, arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 631457 Nr: 3536-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação penal em que foi denunciado ALEXANDRE MARTINS 

SANTOS, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 306, caput, da 

lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 26.02.2016 (fls. 43/44), ocasião em que foi 

determinada a expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Panorama/SP, com a finalidade de ofertar a proposta da suspensão 

condicional do processo ao acusado.

No dia 26.02.2018, foi realizada a audiência para proposta do referido 

benefício, oportunidade em que o réu pugnou pela alteração das 

condições estabelecidas, para que compareça bimestralmente para 

justificar as suas atividades naquele Juízo e seja autorizada a extensão 

do período de ausência daquele Município para sessenta dias, justificando 

ser motorista carreteiro, empregado da empresa “Transpanorama”, com 

sede localizada na rodovia BR 137, s/n, Comarca de Maringá/PR (fls. 

73/74).

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

concordância em relação a alteração das condições estabelecidas e 

postulou a homologação e fiscalização durante o período de prova na 

Comarca de Panorama/SP (fl. 77).

Desse modo, considerando que não houve oposição pelo Ministério 

Público, defiro o pedido formulado pelo réu e determino a expedição de 

ofício ao Juízo deprecado, para que seja realizada a homologação e 

fiscalização do cumprimento das novas condições, devendo ser 

encaminhada cópia do parecer ministerial de fl. 77 e da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627584 Nr: 484-15.2015.811.0064

 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): FABIO ROBERTO ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de 

apurar eventuais delitos de dano qualificado, corrupção de menores e 

fornecimento para adolescente de produto cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, previstos nos artigos 163, § único, 

do Código Penal, art. 243, 244-B, ambos da Lei n° 8.069/90, em tese, 

praticados por FÁBIO ROBERTO ALVES DUARTE.Concluídas as 

investigações, o representante do Ministério Público opinou pelo 

arquivamento parcial do inquérito policial pelas razões expostas a 

seguir:“(...) não há que se falar em delito de corrupção de menores, pois, 

em nenhum momento ficou demonstrado que os indiciados corromperam 

os adolescentes para com eles praticarem infração penal ou 

induziram-nos a praticarem.” Grifo nosso.“Já com relação ao crime de 

dano qualificado, a autoria não restou demonstrada, pois, segundo os 

depoimentos dos próprios policiais, o delito ocorreu enquanto realizavam a 

abordagem, tendo sido praticado por alguns dos frequentadores do 

evento, não tendo nenhum deles apontado o indiciado como autor, 

tampouco os adolescentes. Logo, não há como denunciar FÁBIO por tal 

delito.” Grifos nosso.Outrossim, verifico que o nobre agente ministerial 

pugna, também, pelo arquivamento parcial do suposto crime descrito no 

art. 243 da Lei nº 8.069/90, aduzindo que a conduta perpetrada mais se 

amolda ao art. 63, inc. I, da Lei de Contravenções Penais, requerendo 

consequentemente a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal ante 

a incompetência deste juízo. Diante disso, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Do patrono do acusado, Dr. HÍGHOR DJAMILER MENDES SANTOS, para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 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: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA 

ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, Onório 

Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do Dr. Alan Vieira Rocha, OAB/MT 20.982, da sua nomeação 

como advogado para apresentar resposta à acusação em favor da ré 

Lucimara Lelis de Araújo, no prazo legal, bem como manifestar-se acerca 

das provas já produzidas nos autos, principalmente quanto à necessidade 

de se proceder novo interrogatório da ré Lucumara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628681 Nr: 1301-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de Oliveira Paiva - 

OAB:15991 MT

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 09/12, 

para CONDENAR o réu Luciano Alves de Araújo, brasileiro, casado, 

natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 14/10/1982, portador do RG 

1273610-4 SSP/MT e CPF 700.467.271-91, filho de Paulo Roberto de 

Araújo e de Miracy Alves de Araújo, residente na Rua da Bandeira, quadra 

13, lote 09, kit 06, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no artigo 155, 

§ 4º, II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647730 Nr: 8216-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS, DIEGO 

NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, DOUGLAS BARROS AQUINO, 

FABIANO SILVA DE SOUSA, FERNANDO ARCE AMARAL, DOUGLAS 

MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, 

SUELI FRANCISCA CABRAL, MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA, 

GABRIEL VIEIRA DA COSTA, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO os réus Diego Nogueira 

de Azevedo Moreira e Fernando Arce Amaral, dos fatos imputados pelo 

Ministério Público na denúncia de fls. 06/11, com fulcro no que dispõe o 

artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara devidamente provada a 

autoria dos respectivos delitos. De outro giro, com arrimo nos mesmos 

fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/11, para CONDENAR os 

réus Fabiano Silva de Sousa e Douglas Barros Aquino, como incursos na 

prática do crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003. De 

igual modo, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/11, para CONDENAR os réus Maycon Ricardo de Espíndola e 

Maurício Gonçalves da Silva, como incursos na prática do crime 

estampado no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003. Por fim, com arrimo 

nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/11, 

para CONDENAR os réus Kaique Júnior da Silva Barros, Rodrigo Coimbra 

de Souza e Gabriel Vieira da Costa, como incursos na prática do crime 

estampado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, RAFAEL 

RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA SILVA, 

CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, FABIO 

BATISTA RODRIGUES - OAB:18453/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:13.249 MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Autos nº 13947-53.2017.811.0064 – Cód. 665709

Vistos.

Considerando a manifestação e informação do advogado às fls. 576/577, 
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informando que em relação aos réus ADERITO BATISTA DA SILVA, 

ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, o causídico signatário possuía 

poderes para atuar somente até as alegações finais, momento em que os 

poderes foram automaticamente revogados conforme procurações de fls. 

482, 483 e 494; DETERMINO que os retromencionados réus sejam 

intimados para no prazo de 10 (dez) dias, constituírem novo advogado, 

para apresentar resposta à acusação, ou informar se o Juiz deve nomear 

Defensor Público para apresentar suas razões recursais, já que estes 

expressaram o desejo de recorrer da r. sentença proferida nos autos e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado, devendo o feito ser remetido à Defensoria Pública.

Tendo em vista que o réu RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO SILVA 

expressamente declarou à fl. 578, que não possui mais interesse em 

recorrer da sentença proferida nestes autos, bem como que os demais 

réus possuem advogados devidamente constituídos, aguarde-se a juntada 

das razões recursais dos acusados que expressaram o desejo de apelo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 303346 Nr: 877-52.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SILVA DE ALMEIDA, ILSON 

SANTANA RIBEIRO, REGINALDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, RAFAELA RIBAS DE 

ALENCAR - OAB:10715

 Autos nº 877-52.2006.811.0064 – Cód. 303346

 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. 36, qual seja:

a) 01 (um) aparelho celular marca nokia, modelo 1221.

Sendo assim, considerando o réu Alex Sandro Silva de Almeida foi 

condenado conforme sentença de fls. 528/537, 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.

Assim, DECLARO o perdimento do objeto descrito à fl. 36 e, por 

conseguinte determino a destruição do mesmo.

Oficie-se a Diretoria do Foro, para que promova a destruição do objeto 

acima descrito.

Após, arquive com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611959 Nr: 2373-72.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Indefiro o requerimento de fl.128 da defensoria pública, pois o meio de 

consulta de endereço já foi consultado. Com arrimo no art.367 do Código 

de processo Penal declaro a revelia do réu Leandro da Silva Lucas vez 

que não manteve seu endereço atualizado nos autos desta ação penal.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Vinicius da Silva Lucas, após, 

voltem conclusos para novas deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651171 Nr: 816-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE ZANAO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 ( cinco) dias 

para o fim requerido.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Helen Cristina 

Moreira da Silva, e José Alencar da Silva, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

Diante inquirição vitimas, dispensa de inquirição das testemunhas, e bem 

como o do interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual 

e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 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:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Diante inquirição das testemunhas, 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.: 651401 Nr: 1042-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SILVA CAVALCANTE, SILVANA 

DE SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 
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ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição da vítima Roberto Carlos Maciel de 

Sousa, e da testemunha Wellington Alves da Silva, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como o do interrogatório das rés, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 626388 Nr: 8368-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DA SILVA, IARA PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:MT 15143

 Do patrono dos acusados, Dr. Marcelo Mark de Freitas, para que se 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fls. 69, indicando o endereço atualizado da testemunha para sua 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664367 Nr: 12799-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Autos nº 12799-07.2017.811.0064 – Cód. 664367

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Domingos Savio Rodrigues do Nascimento 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.: 660844 Nr: 9685-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER CHARLES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O

 Autos nº 9685-60.2017.811.0064 – Cód. 660844

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Fagner 

Charles Ramos 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.

Em arremate, indefiro o pedido contido cota ministerial retro de remessa de 

cópia dos autos à DEPOL para que a autoridade policial apure a suposta 

prática do delito previsto no art. 243 do ECA pelo proprietário e/ou 

funcionários da Casa Noturno Privilege Hookah, pois não há comprovação 

nos autos da impossibilidade de fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619565 Nr: 2648-84.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 dias para que 

se manifeste a respeito da testemunha Luciano Rodrigues.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 143/144 que o réu José Mario da 

Silva Gomes apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Diante ausência das testemunhas supramencionadas restou prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 11 de 

dezembro de 2018, ás 14h15min.

Requisite-se novamente o policial José Benedito Struck.

Intimem-se, cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635321 Nr: 6538-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA SANTANA TELES, LUCIVANIA 

VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fls. 170/171 que a ré Lucivania 

Vieira da Costa apesar de intimada deixou de comparecer, ou justificar 

sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os 

efeitos legais do instituto.

Defiro o requerimento do advogado Dr. Ary da Costa Campos (OAB/MT 

16.944), concedendo o prazo de 05 (cinco) para o fim requerido.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas supramencionadas e 

determino a expedição de mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Ana Paula Costa de Oliveira.

Diante da não intimação das testemunhas supramencionadas, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 05 (cinco) de dezembro de 2018, ás 17h15min.

Intimem-se

Cumpra-se

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846, ODILON DE BRITO FILHO - OAB:14.620

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de inquirir a testemunha 

Francisco Elcio Lima Lucena (oficio fl.90).

Após o retorno das missivas enviadas para as Comarcas de Campo 

Verde-MT, Juscimeira-MT, Cuiabá-MT, declaro encerrada a instrução 

processual e determino intimação das partes para que apresentem 

memoriais finais no prazo igual e sucessivos de 05 (cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 604388 Nr: 2152-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO LUZ ZUCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA YARID GERALDO 

- OAB:OAB/SP 301.240

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOUTORA ANA FLAVIA YARID GERALDO - 

OAB:OAB/SP 301.240, para apresentar os dados bancarios do acusado, 

para fins de restituição do valor pago a titulo de fiança, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22.053-MT

 Vistos etc.

Da análise do processo, verifico que o réu Adam Christyan Guimarães 

Leonel mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 266), e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Concedo o prazo de cinco dias para os advogados Dr. Híghor Djamíler 

Mendes Santos e Dr. Diego Átila Lopes Santos juntarem aos autos 

instrumento de substabelecimento, no prazo de cinco dias.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, no prazo 

de cindo dias.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 309889 Nr: 1413-29.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON FRANCISCO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES - 

OAB:6738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES 

- OAB:6738/MT

 Executivo de pena nº 1413-29.2007.811.0064 (cód. 309889)

Recuperando: Elson Francisco Felipe

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico planilhas de remição por trabalho 

acostados às fls. 579/584, onde o diretor da unidade prisional atesta que o 

recuperando trabalhou 388 (trezentos e oitenta e oito) dias dentro da 

unidade prisional.

Dessa forma, tendo em vista documentos em que atestam que o 

recuperando trabalhou inéditos 388 (trezentos e oitenta e oito) dias dentro 

da unidade prisional, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução Penal 

nº 7.210/84, julgo remidos 129 (cento e vinte e nove) dias da pena imposta 

ao recuperado.

Assim, efetue-se novo cálculo de pena, devendo ser computados os dias 

declarados remidos nesta decisão.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando e à unidade prisional.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 667441 Nr: 462-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 A condição para o cumprimento da pena restritiva de direito consiste 

em:a) Deverá o recuperando efetuar o pagamento no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente da data do fato, ou para, querendo, requerer 

parcelamento. Precisará depositar o valor fixado junto a Conta Única, 

devendo este comparecer ao cartório da Quarta Vara Criminal desta 

comarca para retirar a Guia para o depósito no prazo de 05 (cinco) dias 

uteis a partir da efetiva intimação desta decisão.Consigna-se que deverá a 

gestora cientificar o recuperando da condição acima, ficando advertido de 

que o descumprimento desta condição, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE 

LIBERDADE, conforme artigo 118, I, da LEP. Observe-se que, caso o 

beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes 

de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de 
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autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício. Deverá o 

recuperando portar cópia desta decisão bem como documento de 

identidade para apresentar quando solicitado, servindo a presente como 

termo de condição.Elabore-se o calculo da pena-multa intimando o 

recuperando para efetuar  o pagamento ou requerer 

parcelamento.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos 

nos autos.Por fim, no momento do cumprimento da decisão, o recuperando 

deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado, o que deverá 

ser CERTIFICADO pela gestora ou atendente.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o recuperando e a defesa.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608472 Nr: 6345-84.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo STJ, tenho que o 

recuperando deverá retornar ao cumprimento da pena no regime status 

quo ante, devendo prevalecer a decisão de fls. 246/246-verso.Assim, em 

decorrência da decisão do STJ acima mencionada, para que o 

recuperando possa dar continuidade ao cumprimento correto da pena, 

deverá o sentenciado retornar ao regime fechado.Expeça-se o MANDADO 

DE PRISÃO em desfavor do recuperando.Com a efetivação da prisão, 

elabore-se um novo cálculo de pena, computando a pena de 05 (cinco) 

anos de reclusão de fls. 100.Após, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, apresentarem manifestação, não 

havendo impugnação motivada encaminhe o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando e à unidade prisional.Ademais, ante o teor do documento 

de outorga de poderes acostado às fls. 475, vislumbra-se que a mesma 

não atende de forma integral o disposto pelo § 2º, art. 105, do CPC , 

intime-se os subscritores das peças processuais acostadas as fls. 478 e 

485/486, bem como o segundo outorgado no documento de fl. 475, para 

juntar ao feito documento de outorga de poderes na forma da lei, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Por fim, face ao que estabelece o art. 2º, alínea “c” do 

Provimento 010/07 – CGJ, determino que proceda o arquivamento 

provisório dos autos até a prisão do recuperando, oportunidade em que 

deverá dar baixa no relatório de estatísticas de feitos em tramitação pela 

e s c r i v a n i a ,  c o n t u d o ,  m a n t e n d o - s e  e m  a b e r t o  n a 

distribuição.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 611625 Nr: 2007-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CABRAL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS - 

OAB:23487, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951

 Vistos,

Tendo em vista o PAD juntado às fls. 163/175, acolho a cota ministerial de 

fls. 176. Para tanto DESIGNO o dia / /2018, às __h min, para realização de 

audiência de justificação.

Requisite-se o recuperando.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 314421 Nr: 5631-03.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI TIBURCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Morales Bezerra - 

OAB:5.234

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 370), bem como o 

atestado de conduta carcerário em nada desabona a conduta do apenado 

(fl. 373), designo o dia 28/08/2018, às 09h00min, para verificar a 

possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime em 

favor do recuperando, bem como realização de audiência admonitória, 

para fixação das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610251 Nr: 498-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAQUIEL INACIO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Executivo de Pena nº: 498-67.2013.811.0064 - Código: 610251

Recuperando: Ezaquiel Inácio de Souza da Silva.

Visto em correição.

Defere-se o pedido do parquet, efetue-se novo calculo de pena, 

computando os meses em que o recuperando esteve internado, conforme 

cota ministerial de fl.305.

Após, dá-se vista as partes para as devidas manifestações.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR DJAMILER 

MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação dos advogados dos réus para tomarem ciência da expedição de 

Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669526 Nr: 2164-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando que a concessão de liberdade do réu Luan Barbosa de 
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Sousa estava condicionado a proibição de mudar-se de endereço e 

comparecer a todos os atos processuais, conforme consta na decisão de 

fl. 80 e alvará de fl. 81, todavia conforme certidão de fl. 151 o mesmo não 

foi localizado e não atendeu as ligações do meirinho, revogo a liberdade 

anteriormente concedida. Expeça-se os devido mandado de prisão em 

desfavor de Luan Barbosa de Sousa. Dou por justificada a ausência do D. 

Defensor Público, que se encontra em curso na capital, não havendo 

substituto legal seu nesta comarca, o que impossibilita a realização dessa 

audiência. Designo audiência de continuidade para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 13h20min. Requisite-se o acusado José Carlos, intimando-se 

a Defensoria Pública. Declaro por fim, a revelia do réu Luan Barbosa de 

Sousa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664216 Nr: 12669-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 Trata-se de embargos de declaração, interposto pela defesa do acusado, 

fls. 138/140, alegando na oportunidade, que houve omissão na sentença, 

fl. 118, com relação ao destino da motocicleta apreendida, fl. 12. Com 

vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento dos 

embargos declaratórios, como também pelo perdimento da motocicleta 

apreendida em favor da União, fls. 146/150. É o relatório.

 Analisando a sentença outrora prolatada, vejo que razão assiste ao douto 

causídico, quando argumenta não ter sido mencionado acerca da 

destinação da motocicleta vindicada.

 Diante do exposto,

 Decido:

I - Conheço dos embargos de declaração, uma vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para declarar 

o perdimento da motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, Cor Preta, Ano 2012, 

Placa NTZ-7493/MT, em favor da União.

II – Intimem-se.

III – Ademais, recebo a interposição de apelação de fl. 136, pois 

tempestiva.

IV – Intime-se o apelante para, em 08 dias, apresentar as razões 

recursais.

V – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no mesmo 

prazo, apresentar as contrarrazões.

VI – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617080 Nr: 109-48.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Trata- se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado José Maria 

Salvador, pela prática, em tese do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 

ocorrido em 10.12.2013. O acusado foi devidamente notificado à fl. 63. Por 

meio de advogado constituído, foi apresentada sua defesa prévia (fls. 

65/73). Após audiência de instrução e julgamento de fl. 111, abriu-se vista 

para o Ministério Público que apresentou memoriais (fls. 131/140). 

Ademais, ante a não manifestação da defesa, foi determinado a intimação 

do causídico constituído para apresentar a peça cabível (fls. 161 e 164). É 

o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Considerando que o causídico, Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça 

Junior – OAB/MT 16.330, devidamente intimado para apresentar alegações 

finais, conforme certidão de fl. 163, quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal 

de Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se o réu José Maria Salvador para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, sob pena 

de ser nomeado Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674216 Nr: 6243-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPGB, RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERRIGTHON MORBECK SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em consonância com parecer do Ministério Público nos 

termos dos Artigos 313, VI e 921, I, ambos do Código de Processo Civil 

DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 06 (seis) meses, 

devendo o processo, durante o período de suspensão, aguardar na 

Secretaria da Vara, sendo excluído do relatório mensal.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação dos interessados, intime-se a parte exequente 

a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(Artigo 485, §1º, CPC).Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil). Em 

segu ida ,  conc lusos  para  as  p rov idênc ias  cab íve is .À s 

providências.Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626419 Nr: 8386-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDC, TRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face dos acusados WILER ROSA DE CASTRO e TITO 

ROSA DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos e, por 

consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento os acusados 

do pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se os acusados e seu defensor(a) da presente sentença, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, 

SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os 

devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de 

Processo Penal .Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos 

de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado 

neste processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645762 Nr: 6574-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JÚNIOR ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 115, 107, inciso IV, primeira figura, 

Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal 

Brasileiro e, ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado PAULO JÚNIO 

ARAÚJO DA SILVA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) 

neste feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de 

Processo Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018. 

Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 (...) Vistos etc. Trata-se de decretação de prisão preventiva em face de 

ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos fatos narrados na denúncia. 

Nos termos do Provimento n° 12/2017 - CM, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado.Apesar da cambitava defesa ter sustentado argumentos de 

saúde relativamente ao acusado, este Juízo acolhe na íntegra o parecer 

do Digno Promotor de Justiça, nos termos colocados nos autos. 

Outrossim, acolho também o parecer de V. Excelência, a fim de que seja 

oficiado ao Diretor da Mata Grande, para que o custodiado possa ser 

acompanhando pela equipe médica, devendo ser analisados os 

documentos acostados, além disso o custodiado deverá ser destacado 

dos demais presos, em razão da natureza do crime na presente ação. Por 

fim, considerando a prisão do acusado, determino que proceda-se com a 

imediata citação do acusado. Saem os presentes devidamente intimados e 

o autuado cientificado. 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 da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira - Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito em Substituição LegalReinaldo 

Antônio Vessani FilhoPromotor de Justiça Jurandir Verneque Dias 

Advogado Roberto Barbosa de Oliveira Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640031 Nr: 1592-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SOUZA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Código: 640031

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face de ALEX SOUZA LARA, atribuindo-lhe a 

prática do(s) delito(s) previsto(s) o(s) Artigo(s) 147, do Código Penal e 

Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do Artigo 69 do Código Penal 

c/c os Artigos 5°, inciso II e 7°, inciso II da Lei 11.340/06.

Consta à fl. 154 certidão de óbito do acusado.

 O “Parquet” pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, com 

fundamento no Artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c Artigos 62, do 

Código de Processo Penal (fls. 155).

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, compulsando os autos, verifica-se que o acusado faleceu 

em 22/05/2017, conforme faz prova a certidão acostada às fls. 154.

Assim, o Artigo 107 do Código Penal elenca as hipóteses de extinção de 

punibilidade, sendo que, em seu inciso I, lista a hipótese dos autos (morte 

do agente).

ISTO POSTO, com fulcro no Artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c 

Artigos 61 e 62 do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado ALEX DE SOUZA LARA 

devidamente qualificado nos autos, em relação aos delitos que lhe foram 

atribuídos neste feito.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628560 Nr: 1217-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado RHODRYGO SOUZA SILVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu 

Advogado acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637319 Nr: 8175-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PORTELA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15606

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado AUGUSTO PORTELA FAVRETTO, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado (observando o 

endereço constante às fls.63) e seu Advogado acerca da presente 

sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306335 Nr: 12478-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS E CONTRATO SOCIAL, SE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314933 Nr: 17585-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME E DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328393 Nr: 8411-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS E CONTRATO SOCIAL, SE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311319 Nr: 15390-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS E CONTRATO SOCIAL, SE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314934 Nr: 17586-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328394 Nr: 8412-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E CONTRATO SOCIAL, SE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314935 Nr: 17587-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

INFORMAR NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL, NOME, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO DE TODOS OS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006632-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008095-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008095-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALE DO 

RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. 

Esclareça a parte autora em 15 dias, consertando a inicial, se realmente 

pretende a mera abstenção de incluir seu nome nos cadastros 

negativadores ou se na verdade, ao que tudo indica, almeja a exclusão, já 

que evidenciada a inclusão e não singela ameaça de efetivá-la. Da mesma 

forma, ao postular a malsinada “abstenção” a autora mencionou que, 

certamente a exclusão, se desse “...nos cadastros restritivos ao 

crédito...”, muito embora tenha acionado apenas o SPC, e não o SERASA 

também. Aliás, nesse ponto, a causa de pedir também se limita a 

mencionar só o SPC. Esse esclarecimento delimitará a atuação 

jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 25 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (RÉU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008263-49.2018.8.11.0015. 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, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008208-98.2018.8.11.0015

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:

RODRIGO CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008208-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO CARVALHO 

PEREIRA Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 2.276,69, 

correspondente às parcelas vencidas, mas pretende perceber os valores 

das parcelas vencidas e vincedas que totalizam R$ 24.694,74. Logo, 

deverá ser apresentado o valor da causa adequado ao proveito 

econômico pretendido. De todo modo, ausente o preaparo integral da 

causa, que 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 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 o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias com base no valor corrigido da causa. 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, 25 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008361-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008361-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BAYER 

CROPSCIENCE LTDA REQUERIDO: LUIS FERNANDO QUIROGA Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 

à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74423 Nr: 2815-35.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAREL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA, NEVALDIR GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAQUEO KOYAMA - 

OAB:13006/SC, CIRO ALBERTO PIASECKI - OAB:11.383-OAB/PR, 

IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, quanto 

aos documentos juntados às fls. 274/276, bem como sobre constrição 

efetuada pelo Sistema RENAJUD, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos 

da decisão de fl. 267: Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias.

 Aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, e 

avalie-se. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo à 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 245156 Nr: 15198-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, LUIZ ROGÉRIO 

SILVA, GRACIELA PUHL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 30(trinta) dias, manifestar acerca da 

Certidão do Senhor Oficial de justiça dos autos de CARTA PRECATÒRIA 

4201-73.2016.8.11.0040 que se encontram em tramitação na Terceira 
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Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT) , SOB PENA DE DEVOLUÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203171 Nr: 5499-49.2014.811.0015

 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: EDEN LUIS FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Isto posto, homologo a desistência da ação, em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.Condeno a parte autora a pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil. Entretanto suspensa sua exigibilidade por 05 anos, eis que 

é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Sem condenação em 

honorár ios advocat íc ios. Interposto recurso de ape lação, 

independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217778 Nr: 16827-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetue o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Sorriso/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225578 Nr: 3111-42.2015.811.0015

 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: JAQUELINE DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, por ser a requerente beneficiária da 

gratuidade judiciária (p. 47), a exigibilidade de tais verbas ficam 

suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184770 Nr: 5855-78.2013.811.0015

 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: CLERISA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAND SINOP, CANAL 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, FERNANDO H. BRANDÃO - OAB:MT/19.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 Vistos Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada a parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior.Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, 

hipótese em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o 

caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor exequendo, acaso não efetuado 

o pagamento pela parte executada no referido prazo quinzenal, na esteira 

do art. 85, § 2.º e § 8.º, ambos do Código de Processo Civil.Na hipótese de 

não pagamento, acrescida a multa e os honorários advocatícios, façam os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora on-line, via sistema 

BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271606 Nr: 10830-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GULMAR FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:MT 20.091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. No que tange ao pedido de citação editalícia de p. 87/88, é 

medida por demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os 

meios de localizar a parte requerente Eliane dos Santos Amorim. Não 

suplicada qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus 

sistemas informatizados, ou outras, no sentido de localizar o paradeiro 

dela. Para, aí sim, sendo infrutíferas as diligências, intentar a pretendida 

citação. Logo, a parte requerida ainda não se encontra em local incerto e 

não sabido, como pressuposto para a integração ficta da lide. O que 

desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes 

qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse sentido, são 

as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só deferirá a citação 

por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, em todos os 

endereços constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre excepcional e, antes de 

deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma maneira de conseguir que a 

citação seja feita por carta ou por oficial de justiça”. (Direito Processual 

Civil, 3º edição, E. Saraiva, p. 323). Isto posto, INDEFIRO, neste momento 

processual, o pedido de citação da parte requerida por edital, devendo a 

parte requerente indicar em 05 dias endereço onde ela pode ser 

encontrada e/ou pugnar o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155815 Nr: 2975-84.2011.811.0015

 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: EDMILSON LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCIADORA S/A 

-VOTORANTIM/ FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes para ciência do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, e não havendo requerimentos, certifique-se e 

arquive-se com as devidas anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180329 Nr: 1155-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo conforme pretendido, pelo 

prazo de 90 dias, razoável e suficiente para que a parte autora traga aos 

autos informações acerca da formalização de acordo ou não.

 Decorrido o prazo acima assinalado intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176616 Nr: 12324-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHLENYS WELLKENA FELIPE NAVES ESQUIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VIRGINIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO os pedidos, de maneira a determinar que as empresas 

supracitadas informem o endereço da parte acionada e sejam realizadas 

as pesquisas nos sistemas eletrônicos mencionados, a serem os extratos 

agregados aos feito.A seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 

05 dias, requerendo o que for de direito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 19690 Nr: 3098-34.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ - COLÉGIO 

ISAAC NEWTON, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEU JACOB LERNER, BERNADETE LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11.917-MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Vistos etc.INDEFIRO o pedido de suspensão sine die suplicado à p. 956, 

ainda mais porque inviável, já que estranhamente parcial (somente em 

relação a honorários dos advogados de uma das exequentes), uma vez 

que a execução não tem como se eternizar, pois atentaria contra a 

razoável duração do processo, intimamente ligado à efetividade da 

prestação jurisdicional. Se tivesse execução exclusiva, a suspensão 

poderia ser por até um ano, quando se iniciaria o curso da prescrição 

intercorrente, a teor do art. 921 do CPCA paralisação do processo "sine 

die" conspiraria contra o princípio de que a execução não se deve 

eternizar. Desta forma acompanho aqueles que aplicam ao caso, por 

analogia, a Súmula n.º 314, do col. Superior Tribunal de Justiça que 

dispõe: ‘Em execução fiscal não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente’”. (TJ-MG - AI: 10707071488100001 

MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014).Assim, 

determino a intimação da parte exequente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, cientificada 

desde logo de que seu silêncio implicará no arquivamento administrativo 

dos autos, com perspectiva de escoar a prescrição intercorrente, na 

forma do citado art. 921 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189835 Nr: 11262-65.2013.811.0015

 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: FRANCIELE SURDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, SUL AMERICA 

CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Vistos etc.

Em virtude da última recusa, manifestem-se em 05 dias as partes.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 302587 Nr: 9958-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do 

art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, devendo a parte preparar o feito em 15 dias, na 

forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e 

das disposições do art. 290 do Código de Processo Civil.Caso não haja o 

preparo no referido lapso, será cancelada a distribuição e 

consequentemente extinto o processo sem alcance de mérito, equivalendo 

ao indeferimento da petição inicial, a teor dos arts. 290, 321, 330, inciso IV 

e 485, inciso IV, todos do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171319 Nr: 6422-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIDPLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UJR, ZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - OAB:14480/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206211 Nr: 7914-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PONZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PETROCOMPER LTDA - ME, RITA 

COMPER, MARIANA COMPER TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Isto posto, defiro a adjudicação dos combustíveis penhorados, nas 

condições retrotraídas. Lavre-se o respectivo auto de adjudicação. A 

seguir, expeça-se mandado de entrega ou, se tiver resistência, de 

apreensão dos combustíveis penhorados, nas quantidades em que se 

deram, não se falando em carta de adjudicação, pois se tratam de coisas 

móveis e fungíveis. Dicção do art. 877, caput, e §§ 1º, inciso II, e 2º, do 

CPC. Intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 dias, 

apresentar demonstrativo analítico e atualizado de cálculo da dívida 

remanescente, respeitadas as determinações supra. Assim feito, devendo 

continuar a execução pelo valor remanescente, defiro a penhora de mais 

combustíveis do mesmo auto posto devedor. Expeça-se, então, novo 

mandado de penhora, avaliação e depósito de combustíveis, a completar a 

pretensão executiva. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 272631 Nr: 11423-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TOMINAGA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PONZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Isto posto, conhecidos os embargos de terceiro, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos neles formulados, com resolução de mérito, alicerçado nos 

arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do 

valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.° e seus incisos, 

do citado Digesto Adjetivo.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007988-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

PAULA RENATA REIS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007988-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PAULA 

RENATA REIS SILVA RÉU: DESCONHECIDO Vistos etc. Pretende a autora 

a consignação em pagamento do valor de R$ 2.069,42, que estaria 

devendo a pessoa desconhecida, pela devolução da cártula de cheque 

n.º 000008, sacada da Cooperativa de Crédito – Sicredi, agência n.º 8016, 

conta-corrente n.º 72283-9. Não conseguiu liquidá-la com o credor, pois a 

empresa onde a deu em pagamento encerrou suas atividades e não 

deixou paradeiro. Tentadas informações sobre a parte credora na 

instituição bancária onde ela foi depositada, não foi possível, em virtude do 

sigilo bancário. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Dentre 

pressupostos processuais e condições da ação exigíveis para acesso ao 

judiciário mister que a parte demonstre o interesse processual. No caso 

dos autos a autora pretende consignar judicialmente valor tido como 

inadimplido, relativo a cheque sumido, devolvido sem provisão de fundos 

cujo detentor é desconhecido. Consoante alegado na exordial, a parte 

autora não estaria conseguindo encontrar a parte credora do cheque n.º 

000008, sacado da Cooperativa de Crédito – Sicredi, agência n.º 8016, 

conta-corrente n.º 72283-9, cuja dificuldade é agravada, em razão da 

resistência da instituição bancária onde ela foi depositada, agência n.º 

4270, vide carimbo de devolução lançado no verso da cópia do cheque de 

p. 01, Id. 14705372, em fornecê-la. Não custa destacar que os litigantes 

em geral devem proceder com lealdade e boa-fé processual e expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo arts. 

77, inciso I e 18, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que 

pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras 

hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal. Força do art. 80, incisos II e III, do mesmo 

diploma instrumental. De fato, nos casos previstos em Lei, o devedor ou 

terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 

quantia ou da coisa devida. Firme no art. 539 do CPC. E dentre os casos 

previstos em Lei, preconiza o art. 335, inciso III, do Código Civil, que a 

consignação tem lugar, “se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil”(sublinhado). Nas circunstâncias, tudo indica 

que a parte credora da quantia que a parte autora pretende consignar é 

desconhecida. Buscadas informações na instituição bancária sobre o 

titular da conta bancária, in casu, Banco Bradesco, onde o cheque foi 

depositado e devolvido por insuficiência de fundos, não foram fornecidas 

em razão do sigilo do cliente. Sendo assim, inferido ser a parte autora 

legítima, o título e o valor devido, mister o deferimento da consignação 

pretendida. Desse modo, atendidos os requisitos legais, realizado o 

depósito pela parte autora (art. 542, inciso I, do CPC), restarão afastados 

os efeitos e riscos da mora a partir da data do depósito, até a decisão final 

da lide. Atinente ao pedido para obrigar o Banco Bradesco S/A., agência 

local n.º 4270, a informar a titularidade da conta bancária e endereço de 

seu titular, na qual o cheque emitido pela autora foi depositado, é 

providência necessária, de modo que se possa encontrar o verdadeiro 

credor, em linha de princípio beneficiário do valor do título, que dificilmente 

ficará injuriado com a medida. De acordo com os arts. 547 e 548, inciso I, 

do CPC, devem ser esgotadas as alternativas de localizar legítimos 

titulares do crédito a ser consignado. Caso contrário, o depósito 

converter-se-á em arrecadação de coisas vagas, a beneficiar afinal o 

Poder Público. Compete às partes e ao juízo exercitar o princípio da 

cooperação, garantido o impulso oficial, visando sempre a efetividade da 

prestação jurisdicional em razoável tempo. Razão pela qual é aplicável ao 

caso o disposto no art. 319, inciso II, e § 1.º, do CPC, justamente nesta 

parte de promover diligências necessárias à obtenção de informações 

sobre nomes, prenomes, estado civil, profissão, número de CPF ou CNPJ, 

endereços físico e eletrônico de quaisquer das partes. Desse modo, a 

diligência se revela ponderável, na medida em que o cheque está nominal 

a alguém de difícil identificação, pela pouca legibilidade do nome lá incerto, 

algo como “SS ou 55, Paitec ou Poitec N.”, certamente não identificada pela 

parte consignante. Por fim, indemonstrada a inclusão do CPF da autora no 

CCF por obra do cheque devolvido sem provisão de fundos. Normalmente 

tal providência sintomática do banco sacado, por imposição do Bacen via 

Resolução, ocorre quando o título cambiariforme é depositado e devolvido 

pela segunda vez. O que não aparenta ter ocorrido, pelo menos segundo 

a tese. Aliás, observado o cheque no Id. 14705372, onde consta em seu 

verso apenas uma devolução pelo motivo 11 (cheque sem provisão de 

fundos), e não também pelo motivo 12, que significa “conta encerrada” em 

virtude da devolução pela segunda vez do título de crédito. Assim, inviável 

garantir tutela de urgência para uma providência que a parte não 

demonstrou minimamente ter se concretizado: inserção de seu nome/CPF 
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no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF. Isto posto, hei 

por bem deferir, em parte, o pedido, de modo a autorizar a parte autora a 

efetuar, em até 05 dias (CPC, art. 542, inciso I), o depósito judicial do valor 

da dívida atualizado, qual seja, R$ 2.069,42, com efeito de pagamento, 

mediante a prova do depósito. Oficie-se ao Banco Bradesco, agência local 

n.º 4270, para em 05 dias informar a titularidade da conta bancária, assim 

como o endereço de seu titular, na qual o cheque emitido pela autora foi 

depositado e devolvido sem provisão de fundos. Indicados os dados, 

determino que a parte autora conserte o polo passivo da lide, seguindo-se 

a citação da parte requerida para levantar o depósito ou oferecer 

contestação (art. 542, inciso II, CPC), esta no prazo de 15 dias, se lhe 

aprouver, sob pena de se verificar a revelia, cujos efeitos tornarão 

verdadeiros os fatos articulados pela autora, na forma dos arts. 334 e 344 

do citado digesto adjetivo. Sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de 

Justiça postulada, posto que nada leva a crer na inveracidade da 

declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido. Nada 

impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, 

mormente a parte adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente em impugnação específica 

(LAJ, art. 4.°, § 2.°). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007357-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA MARIA COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007357-59.2018.8.11.0015. 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 

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, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006175-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EMBARGANTE)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006175-38.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Embargos à execução aviados por Franciso Ruiz Brites - EPP 

em face de Banco do Brasil S/A., ambas qualificadas, com pedido de tutela 

provisória de urgência para excluir seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito, SPC, SERASA e CADIN, e a concessão de efeito suspensivo à 

execução (processo n.º 1013207-31.2017.8.11.0015). Sustentado a 

conexão também com a revisional de contrato aviada por si contra a 

embargada, pela qual é discutida a mesma cédula de crédito bancário em 

questão. Relatado a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal de 

juros, cumulação de correção monetária com a comissão de permanência, 

juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, multa exorbitante e 

taxas de contratação. Por fim, pugnou pela procedência dos embargos, 

com a condenação da parte embargada nos ônus sucumbenciais. É o 

relatório. Decido. Admitidos por enquanto os embargos à execução para 

discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se apresentam 

intempestivos e nem entrevisto de chofre, sem o crivo do contraditório, 

intuito manifestamente protelatório, sem motivos aparentes. Forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Preconizado pelo art. 919 do 

CPC que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em 

casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos em 

seu § 1.º. In verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1.º 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. (...)”. Em que pese 

tenha a parte embargante indicado bens para garantir a execução, não 

agregou as matrículas respectivas, a comprovar seu domínio sobre eles, 

tampouco avaliação de mercado de cada um deles, não restando assim 

preenchidos os requisitos autorizados para o deferimento do efeito 

suspensivo da ação de execução. Não só por esta circunstância, mas 

também por não vislumbrar com a mínima segurança devida a razoável 

probabilidade de êxito da pretensão, embora não se descura perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo na gama de circunstâncias 

onerosas que a execução tende a ostentar, ainda mais quando incluído 

nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito. Denotado, 

ainda, da ação executiva n.º 1013207-31.2017.8.11.0015 que o juízo não 

se encontra seguro, bem como lá foram oferecidos os mesmos bens, até 

nos mesmos moldes destes embargos, com as falhas acima assinaladas, 

sem manifestação de aceite deles pela parte exequente. Destarte, não 

vislumbrados também os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o 

deferimento do efeito suspensivo pretendido. A propósito, seguem arestos 

ora compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução 

fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o 

preenchimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação 

pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em 

que não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 
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aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). 

Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o 

caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a ausência dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC e de garantia, na execução, por penhora, 

depósito ou caução suficientes e idôneos. Por outro lado, quanto ao 

pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do embargante e de 

seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito, é sabido que a 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. 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. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da 

parte embargante, sem consistente probabilidade de sagrar-se vencedora 

ao final da demanda, tendo em vista que não restaram demonstrados 

serem os juros remuneratórios superiores à taxa média de juros de 

mercado indicados pelo Bacen, tampouco a alegada negativação nos 

órgãos restritivos ao crédito, SPC, SERASA e CADIN. O adiantamento de 

tutela, como a de urgência, exige razoável acertamento do direito 

deduzido, cujos elementos materiais de convicção devem vir com a inicial, 

de plano, em harmonia com o direito aplicável ao caso, sob risco de não 

angariar a pretensão liminar ansiada. Ademais, a parte autora não nega a 

existência da dívida. Entretanto, insurgiu-se por meio dos presentes 

embargos quanto ao valor cobrado pela parte embargada, em razão da 

inadimplência evidente. Portanto, a parte embargante reclama a respeito de 

excesso na execução, e não de qualquer irregularidade do título ou 

existência da dívida, apresentando resumido cálculo. Se se encontra 

inadimplente, conforme admitido na exordial, e se realmente seu nome e de 

seus avalistas estiverem inseridos nos cadastros restritivos de crédito, o 

que não se tem certeza, já que não comprovado, ao que tudo indica a 

negativação pode ser regular, desautorizando sua exclusão apenas por 

conta da alegação de excesso ainda de inviável aferição nesta senda 

incipiente. Logo, pouco demonstrado acerca da probabilidade de sucesso 

do direito invocado, ausentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. Noutra banda, 

quanto à alegada conexão dos presentes embargos e da revisional, deve 

ser reconhecida, pois todas se estribam sob a mesma cédula de crédito 

bancário, nos termos do art. 55, § 2.º, inciso II, e § 3.º do CPC. Isto posto, 

hei por bem: a) indeferir o pedido de tutela provisória de urgência para 

exclusão do nome da parte embargante e de seus avalistas dos cadastros 

restritivos de crédito; b) não atribuir efeito suspensivo à execução, 

processo n.º 1013207-31.2017.8.11.0015; c) ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC; d) determinar 

sejam associados no PJe, “apensados”, os presentes embargos com a 

ação revisional n.º 1012931-97.2017.8.11.0015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004528-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN JORGE INABA (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR VALENDOLF (REQUERIDO)

CRISTIANE LUMI INABA (REQUERIDO)

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

J.I. MOREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SIZUKO HIRAI INABA (REQUERIDO)

FABIOLA SUEMI INABA VALENDOLF (REQUERIDO)

DANIELE LIKA INABA (REQUERIDO)

JORGE TOSHIO INABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004528-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN 

JORGE INABA REQUERIDO: J.I. MOREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, 

COLONIZADORA SINOP S A, JORGE TOSHIO INABA, SIZUKO HIRAI 

INABA, CRISTIANE LUMI INABA, DANIELE LIKA INABA, FABIOLA SUEMI 

INABA VALENDOLF, SILVIO CESAR VALENDOLF Vistos etc. Produção 

antecipada de provas aviada por Jonatan Jorge Inaba em desfavor de J. I. 

Moreira de Souza § Cia Ltda. – ME, ambos qualificados. Sustentado que a 

empresa requerida exerce suas atividades empresariais no mesmo 

endereço objeto da ação anulatória de n.° 1011560-98.2017.8.11.0015 que 

tramita na 3.ª Vara Cível desta Comarca. Assinalado que por meio de 

acordo verbal realizado entre as partes ficou consignado que os aluguéis 

provenientes do imóvel acima mencionado seriam rateados entre eles, 

posto a relação familiar em comum existente, pois são irmãos e herdeiros 

do de cujus Jorge Toshio Inaba. O que não ocorreu. Relatado que as 

partes têm interesse na composição do litígio, necessitando, para tanto, 

que o representante da empresa requerida traga aos autos os contratos 

de locação que possui, quer com Sr. Jorge T. Inaba, quer com suas 

herdeiras, oportunidade em que viabilizarão a auto composição ou outro 

meio adequado de solução de conflito com o requerente. Requereu o 

deferimento da gratuidade judiciária. É o relato. Julgo. De início, impende 

esclarecer que a finalidade primordial da produção antecipada de provas é 

de assegurar, para o futuro, uma prova de todo imprescindível que, se 

buscada na época adequada, seria impossível ou desvinculada daquela 

realidade fática sobre a qual o interessado busca o direito. Tal medida 

encontra-se disciplinada pelo art. 381 e seguintes do CPC. Para a sua 

admissibilidade é essencial que esteja presente alguma das hipóteses 

elencadas no referido artigo, in verbis: “Art. 381. A produção antecipada 

da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação”. A respeito da previsibilidade da medida em questão, 

a doutrina orienta: “A ação cautelar antecipada de provas, a exemplo de 

todas as demais cautelares nominadas, não está prevista no Novo Código 

de Processo Civil. Entretanto, a produção antecipada de provas está 

garantida pelos arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer 

interessado o ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção 

de qualquer meio de prova”. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, Ed. Podium, 8ª edição, pág. 678). Com efeito, o 

vigente CPC aboliu o procedimento cautelar autônomo para a exibição de 

documento ou de coisa. Entretanto ainda assim se revela possível a 

postulação da medida em caráter preparatório, observando o rito da 

produção antecipada de prova, previsto nos arts. 381 a 383, em conjunto, 
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no que couber, com as disposições dos arts. 301 e 396/404, todos do 

CPC. Ainda que da produção antecipada tenha sido retirado o caráter 

cautelar expresso, admitindo outras hipóteses de cabimento da ação de 

forma autônoma, o pedido em tela não se enquadrou em nenhuma das 

circunstâncias elencadas. Destaco que a parte requerente pretende 

cópias de contrato de locação de imóvel, também objeto de ação anulatória 

em trâmite na 3.ª Vara Cível desta urbe, assim como explanado pelo 

próprio autor “...somente se resolverá com o julgamento da ação 

anulatória..” , com o discurso de que pretende realizar um acordo com as 

partes. Não obstante, pelo que foi verificado, o objeto da controvérsia já 

se encontra litigioso, tendo em vista o ajuizamento de ação de anulação de 

escritura pública em curso na 3.ª Vara Cível desta urbe, cuja causa de 

pedir se confunde com aquela da eventual ação cominatória/indenizatório 

ou acordo que o requerente pretende ingressar. Haja vista que o imóvel 

alugado é o mesmo que o autor está pugnando a anulação de escritura 

pública e que já vem sendo discutida todas as particularidades da referida 

pendenga no processo mencionado. Até mesmo o autor sinalizou que a 

referida situação, tocante aos aluguéis, só se findaria com o julgamento 

daquela ação. Ademais, a ação autônoma de produção antecipada de 

prova é utilizável apenas quando não houver processo em curso, no qual 

se vá usar a prova. Se o processo já estiver em curso, e houver a 

necessidade da antecipação de uma prova, sua produção antes da fase 

instrutória, deverá ser requerida no próprio processo, oportunidade que o 

juízo, valendo-se das disposições retrotraídas, poderá aplicar o art. 139, 

inciso VI, do CPC, ipsis verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...). VI - dilatar os 

prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 

adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito”; . Conferido, desta forma, ao juízo o poder 

de alterar a ordem de produção dos meios da prova. Apesar de esta ação 

ser denominada de produção antecipada de provas, na realidade se trata 

de verdadeira ação de exibição de documentos, pois é isso exatamente o 

que se busca, e não a produção adiantada de prova alguma. Para a 

produção antecipada de prova não estão presentes seus requisitos, como 

já dito, pois não há qualquer motivo que sequer indique haver 

impossibilidade ou dificuldade da obtenção dos documentos no curso da 

ação principal já proposta (art. 381, inciso I, do CPC). No mais, ainda que 

não constitua a demanda principal indicada na petição inicial, o suposto 

acordo e a prova documental solicitada poderá ser naturalmente 

perseguida naquele feito. Nesse sentido os arrestos compilados, com 

destaques: “Produção antecipada de provas. Indeferimento da petição 

inicial. Ausência de interesse processual. Pretensão que tem por objeto 

exclusivamente a exibição de documento. Código de Processo Civil de 

2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade. 

Exibição que deve requerida em incidente do processo. Inadequação da 

via eleita. Ausência, ademais, de prévio requerimento administrativo válido. 

Solicitação da entrega do documento a terceiro. Extinção mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP; Apelação 1038186-22.2017.8.26.0506; Rel. Milton 

Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2018); “Apelação – Ação 

de obrigação de fazer com pedido de baixas em cadastros internos e 

restritivos de crédito – Serviços de Telefonia – Sentença de Extinção - 

P–tição Inicial Indeferida – Artigos 330,incisos III, e 485, inciso I, ambos do 

NCPC – Recurso – Ação que, na realidade, tratasse de cautelar de 

exibição de documento – Ausência de previsão legal com a vigência do 

novo CPC – Via inadequada – Sentença de extinção mantida – Recurso 

Desprovido”. (TJSP; Apelação n.° 1039159-68.2016.8.226.0002; Rel. 

Carlos Abrão; 14ª, Câmara de Direito Privado; j. 07/11/2016); “Ação de 

obrigação de fazer. Sentença que indeferiu a inicial e julgou o extinto o 

processo. Pretensão da apelante de reforma da r. sentença. 

Inadmissibilidade. Em que pese autora ter denominado de ação de 

obrigação de fazer, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de 

ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta é inadequada, 

inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o seu 

prosseguimento válido, previstos no art. 485, IV, do NCPC. Sentença de 

extinção mantida, mas por outro fundamento. Recurso Desprovido”. (TJSP, 

Apelação n.° 1032750-76.2016.8.26.0002; Rel. Israel Góes dos Anjos; 37ª 

Câmara de Direito Privado; j. 20/09/2016); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA EM DEMANDA ANULATÓRIA DE TÍTULO DE 

CRÉDITO OU EM AÇÃO INDENIZATÓRIA A SER AJUIZADA. 

DESNECESSIDADE DA DEMANDA CAUTELAR. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70071224182, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 19/10/2016). Apenas 

para frisar, a síntese explanada pelo requerente, está eivada de falhas, 

posto que se os requeridos realmente tivessem interesse na composição 

teriam entregado os contratos aqui solicitados a ele, de bom alvitre. E a 

posteriori, se houvesse necessidade, requereriam apenas a homologação 

do acordo suscitado ou algo similar, havendo mais de uma maneira de 

resolver o impasse. Assim, se mostra viável e sem prejuízo à parte a 

produção de prova documental nos autos da ação anulatória antes 

referida, a qual, não se descarta, até mesmo poderia servir como prova 

emprestada em outro processo, se vier a ser o caso. Portanto, à luz das 

exposições, ponderável concluir pela desnecessidade do prosseguimento 

da presente ação cautelar de produção antecipada de provas, na 

verdade, de exibição de documentos, podendo ser realizada a prova 

documental perseguida na própria ação anulatória em curso na 3.ª Vara 

desta Comarca, se lhe aprouver, carecendo de ação o autor, nestes 

autos, pela falta de interesse processual. Por outro lado, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, assim declarada, atendido o disposto pela Lei Estadual de 

custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 

98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, cabível o seu 

deferimento. Isto posto, por ausência de interesse processual, a teor do 

art. 485, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito. Condeno a parte autora a 

pagar as custas e as despesas judiciais. No entanto, suspensa sua 

exigibilidade por 05 anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrada a insubsistência da hipossuficiência financeira ora 

reconhecida, que lhe defiro. Sem honorários advocatícios da contraparte, 

por não ter havido contenciosidade. 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 as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivando-se 

estes, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop – MT, 25 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003396-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (DEPRECADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (DEPRECADO)

MELISSA MALAQUINI (DEPRECADO)

EMILENE MALAQUINI (DEPRECADO)

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

ITACIARA MANIA MALAQUINI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003396-47.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cumpra-se integralmente o item 02 contido na 

determinação de ID 14249488 e, na sequência, comunique-se o Juízo 

deprecante da efetiva citação dos executados. 2. Após o decurso do 

prazo para pagamento voluntário do débito, nos termos do item 04 da 

missiva, o que deverá ser certificado, o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado, procederá, de imediato, à PENHORA e a 

AVALIAÇÃO de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida, 

lavrando-se o competente auto, intimando-se os executados de tais atos 

na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. 3. 

Consigno que o prazo para oferecimento de embargos deverá ser contado 
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na forma estabelecida pelo artigo 915, §2º, inciso II, do CPC e do item 01 

das “advertências” contidas na presente missiva (ID 5606996 - Pág. 2). 4. 

Deixo de apreciar o pedido de nomeação de bens à penhora, formulado 

pela executada em ID 8283203 e 14132941, e consequentemente, a 

recusa da referida nomeação apresentada pela exequente em ID 8769862, 

posto que, a análise da hipótese prevista no artigo 829, §2º, do CPC, é de 

competência do Juízo deprecante, cabendo a este Juízo tão somente o 

cumprimento da finalidade contida na carta precatória em tela, consistente 

na citação dos executados, penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para satisfação da dívida. 5. Igualmente, também deixo de apreciar 

o pedido de baixa da averbação “AV-04-25.550” na matrícula de nº 25.550 

registrado junto ao CRI desta Comarca, de propriedade dos executados, 

uma vez que tal ato também compete ao Juízo deprecante. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito "

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO OLIVI PERES (AUTOR(A))

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001844-13.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Inicialmente, recebo a complementação da inicial 

de ID 12624511/12624561. 1.1. Diante da informação do requerente em ID 

12624511/12624561, acerca da perda do objeto do pedido de obrigação 

de fazer e, consequentemente, de tutela de urgência, em virtude de o 

requerido ter promovido a baixa do gravame existente sobre o veículo em 

discussão, deverá o feito prosseguir somente no tocante ao pleito de 

indenização por dano material e moral. 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, 23 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004992-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

SUELY ZOPELETTO (AUTOR(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004992-32.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido de tutela de 

urgência, determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

emendar a inicial, juntando aos autos elementos de prova que comprovem 

que o imóvel em questão se encontra ocupado, uma vez que apenas a 

notificação extrajudicial e o envelope devolvido ao remetente (ID 

13158551) não são suficientes para tal finalidade, sob pena de 

indeferimento da exordial. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001371-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RUBIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

DANTE PINHEIRO PEREIRA REZENDE (ADVOGADO(A))

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CARLOS MARONEZZI (REQUERIDO)

EDSON MARCOS MELOZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001371-27.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se a Sra. Gestora o cumprimento do 

art. 232 do NCPC. Acaso não cumprido, comunique-se o Juízo Deprecante 

acerca da citação dos executados (ID. 12713204). 2. Comprovada a 

comunicação (NCPC, art. 231, VI), aguarde-se o decurso do prazo para 

pagamento e/ou oposição de embargos, nos termos da decisão ID. 

11918912 – pág. 65/66. 3. Havendo pagamento e/ou oposição de 

embargos decisão (ID. 11918912 – pág. 65/66 – item “3”), devolva-se a 

presente missiva à Comarca de Origem. 4. Decorridos os prazos sem 

manifestação, certifique-se e, em seguida, cumpra-se a missiva no 

tocante ao item “5” e seguintes da decisão ID. 11918912 – pág. 65/66. 5. 

Consigno, por oportuno, que a este juízo deprecado compete tão-somente 

o cumprimento do estabelecido na carta precatória, sendo que eventuais 

pedidos de penhora, afora o previsto na deprecata, deverá ser formulado 

junto ao Juízo Deprecante. 6. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002877-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON CAMARGO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002877-09.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando a presente missiva, verifica-se 

que a parte ré não foi localizada nesta Comarca (ID. 11813406) e, instada 

a manifestar, a parte autora requereu a busca do endereço através dos 

sistemas conveniados (ID. 12293553). 2. Ocorre que, a este juízo 

deprecado compete tão-somente o cumprimento do estabelecido na carta 

precatória, pois mero executor dos atos deprecados. 3. Destarte, 

determino a devolução da presente missiva à Comarca de origem, para 

apreciação do pedido formulado pela parte autora. 4. Proceda-se à baixa e 

cautelas de praxe. 5. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 212701 Nr: 13184-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ANTUNES DA ROSA, TATIANE ANTUNES DA 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILDO NICOLAU DE MELO, ARTHEMIS 

LOPES SOLIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que, decorreu o prazo de quinze dias, sem que fosse 

apresentada comprovante de quitação do débito pelos executados 

intimados às fls. 77. Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte 

autora para apresentar cálculo atualizado do débito. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162111 Nr: 9821-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG CONSÓRCIO SEGURANÇA S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZEELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056 OAB/PR

 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 Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179599 Nr: 379-59.2013.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA OLIVEIRAS LTDA - EPP, ROSINEI 

ALVARENGA, TERES DE JESUS CORDEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de citação 

pessoal da parte requerida, defiro o pedido de citação por edital formulado 

pela requerente às fls. 151.

2. Assim, cite-se a parte requerida, por edital, na forma estabelecida na 

determinação de fls. 74 e do artigo 701 e seguintes do CPC, para que, 

pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 

da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do CPC, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 

231 do CPC.

3. No edital deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, CPC).

 4. Decorrido o prazo para pagamento e não havendo oferecimento de 

embargos monitórios, fica desde já nomeado(a) como curador(a) especial 

(art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 

prazo legal.

5. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão.

6. Após, voltem os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 2627-90.2016.811.0015

 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: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Diante do requerimento de fls. 65, comunique-se o Juízo do processo 

originário e arquivem-se os autos com baixa definitiva, nos termos do 

artigo 636, §2º, da CNGC/TJMT.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 2097-23.2015.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALOISIO CHRISTOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se sobre o trânsito em julgado da sentença prolatada às fls. 

72.

2. Na sequência, pagas as custas, arquivem-se os autos com a baixas 

necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206913 Nr: 8521-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINARA PELIZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, 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, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 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 de 15 dias, quanto ao teor dos 

documentos de fls. 311/316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 12267-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA GOMES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor, para no 

prazo de cinco (05) dias, encaminhar a este Juízo, no endereço de 

E-MAIL, snp.2civel@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial em arquivo 

WORD, informado nos autos o envio, para posterior exepedição do Edital 

de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 79091 Nr: 7442-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORANE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS IMONNA LTDA, CARLOS 

ALBERTO WERB, MARINO GONÇALVES CARVALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de quinze dias, sem que fosse 

apresentado pelo requerido Marino Gonçalves Carvalhaes comprovante 

de quitação do débito (intimado às fls. 199/200). Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a apresentar 

cálculo atualizado do débito pra cumprimento do 3º parágrafo do Artigo 

523 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249961 Nr: 18294-53.2015.811.0015

 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: RUBIA MARA GOUVEIA RODRIGUES, ROBSON 

GOUVEIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON F. PADOVANI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Compulsando os autos, verifica-se 

que às fls. 24 foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita 

aos autores, bem como foi determinada a retificação do valor dado à 

causa. 2. Às fls. 26/35, perfaz juntada cópia do recurso de agravo de 

instrumento interposto pelos requerentes em desfavor da decisão de fls. 

24, o qual teve seguimento negado, conforme cópia do acórdão acostado 

às fls. 36/38.3. Os requerentes juntaram comprovante de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária às fls. 42/45.4. Às fls. 46, foi 

determinada o recolhimento das custas e taxas judiciais remanescentes, 

sendo tal determinação publicada no dia 06/12/2016 (fls. 46-verso). 5. 

Ocorre que, os requerentes cumpriram a supracitada ordem na data de 

15/12/2007 (fls. 60/63). Todavia, não há se falar em preclusão desse ato, 

uma vez que não há certidão de decurso de prazo nos autos. 6. 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.7. 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.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 (...), bem 

como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (...).9. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179532 Nr: 304-20.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Inicialmente, determino a remessa de cópia integral do presente feito na 

forma solicitada no ofício de fls. 115-verso.

2. Solicitem-se informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória 

expedida às fls. 108/109.

3. Defiro o pedido formulado pelo requerente às fls. 104.

4. Com o cumprimento dos itens 02 e 03 desta decisão, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, formularem os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 2013-32.2009.811.0015

 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: LUIS FERNANDO MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ABRAÃO NASSARDEN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Convalido os atos praticados às fls. 141/145.

 2. Por conseguinte, a fim de evitar eventual arguição de nulidade, 

determino a intimação do requerente e de seu patrono, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 33124 Nr: 3945-65.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarisse Odete Faccio 

Fronza - OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 

12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

cumprir o penúltimo parágrafo da decisão de fls. 208 verso. Prazo: 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224657 Nr: 2556-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME, 

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, P. A. ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o requerimento formulado às fls. 272/273.

2. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260934 Nr: 4254-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMARA ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:11877, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Atendidas as disposições contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, 

defiro o requerimento de fls. 54/55 e converto a Ação de Busca e 

Apreensão em Ação de Execução.

 2. Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC).

3. Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC).

4. Procedida à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.

5. Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, 

proceder à penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a 

penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil.

6. Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bem quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos do art. 830 do CPC.

7. Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à 

execução por meio de embargos (art. 914, c/c 915 e 919, do CPC).

8. 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).

9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87548 Nr: 4975-96.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR STANISZEWSKI, ANTONIA 

MARCIA DE ALMEIDA STANISZEWSKI, GERALDO DIMAS STANISZEWSKI, 

ENEIL MACIEL STANISZEWSKI, LUCY DE FATIMA STANISZEWSKI, EDGAR 

DE PAULA LADEIA, CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI, CRISTINA MARIA 

FREIRE STANISZEWSKI, AUGUSTINHO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, ALMIR ROGÉRIO DENING BANDEIRA - OAB:47406-PR

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o requerimento formulado pelos autores às fls. 310/311, haja 

vista que a citação por edital promovida nos autos foi declarada nula, 

conforme decisão de fls. 198/199.

2. Ademais, verifica-se que, inobstante as determinações de fls. 198/199 

e 265, até a presente data não foi promovida a citação de todos os 

requeridos, consoante se vê da certidão de fls. 293.

3. Desta feita, intime-se a parte requerente, pessoalmente e por seu 

advogado, para formule os requerimentos que entender cabíveis, a fim de 

proceder à citação válida de todos os requeridos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171222 Nr: 6367-95.2012.811.0015

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Atendidas as disposições contidas no 

art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação pecuniária do 

valor do bem (fls. 102), defiro o requerimento de fls. 100/101 e converto a 

Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. 2. 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 (...).3. Para as hipóteses de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. ...).4. Procedida à 

citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via do 

mandado para fins de contagem do prazo para oposição de embargos, 

retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.5. Não paga a 

dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e 

respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em 

bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do CPC.6. Se o Oficial de Justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bem quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830 do 

CPC.7. Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à 

execução por meio de embargos (...).8. 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).9. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234081 Nr: 8151-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da manifestação das partes, designo audiência de tentativa de 

conciliação a ser realizada no dia 04 de outubro de 2018 às 14h00min.

2. Intimem-se as partes que compareçam a audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257386 Nr: 2162-81.2016.811.0015

 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: JOANA VALVERDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BRADESCO S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BGN 

CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 

21.150-A

 Vistos em correição permanente.

1. Visando a garantia do contraditório e da ampla defesa, previamente a 

análise do requerimento de fls. 341/347, intime-se o terceiro requerido 

(Banco Bradesco S/A) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
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manifeste quanto ao referido petitório (fls. 341/347), bem ainda, para que 

comprove o cumprimento integral ou não da ordem judicial de fls. 55/56, 

sob pena de majoração da multa diária imposta.

2. Desde já, indefiro parcialmente o pedido de fls. 341/347, com relação ao 

contrato de nº 882281378 concernente ao Banco do Brasil, haja vista que 

tal contrato não é objeto do pedido inicial e não está contido na decisão 

que concedeu a medida liminar (fls. 56/57), assim como a referida 

instituição bancária também não é parte nestes autos.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005732-87.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Citem-se os executados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procederem à entrega do produto descrito na 

exordial, de forma individualizada se lhe couber escolha, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disposto 

no art. 811 e art. 813 c/c art. 806, todos do Código de Processo Civil. 2. 

Com fulcro no art. 827 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, sendo tal valor reduzido pela metade em caso de pronto 

cumprimento da obrigação. 3. Consigne-se no mandado de citação a 

ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deverá 

imediatamente ser cumprida caso não haja o pagamento integral da dívida 

no prazo legal (art. 806, § 2º, CPC). 4. Cumprida as determinações acima, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra e/ou 

formular os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão 

(art. 812, CPC). 5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001333-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CURUPIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS CLEOMAR HARTMANN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001333-49.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 10006774). 2. Com fulcro no artigo 313, § 4º, do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido de suspensão do feito. 3. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 4. Consigno que, a extinção do feito nos termos do artigo supracitado 

não acarreta prejuízo às partes, uma vez que o presente "decisum" 

constituiu título executivo judicial (NCPC, art. 515, II), sendo que, em caso 

de descumprimento da avença, basta à parte interessada solicitar a 

reativação dos autos e dar início ao cumprimento de sentença. 5. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 6. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007219-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON BENONI MARTINI (RÉU)

VENUS MARA SOARES DA SILVA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de cumprimento da liminar, no Projeto de 

assentamento Wesley Manoel dos Santos, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007197-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR CORREIA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

Vistos, etc... Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela 

Companhia Energética Sinop S/A em face de Olair Correia. Por decisão de 

ID. 1460793, indeferiu-se a liminar pleiteada pela autora e designou-se 

audiência de conciliação. A Autora, por petição de ID. 14861175 requereu 

a reconsideração da decisão de ID. 1460793, tendo em vista que “postulou 

pedido diverso, qual seja, deferimento da tutela antecipada”. É o relatório. 

Decido. Da analise dos autos, verifico que a Autora pleiteou a reintegração 

de posse fundamentando toda sua petição inicial com base no 

procedimento especial previsto no art. 561 do CPC, razão pela qual a 

liminar de reintegração de posse foi indeferida. Todavia, como houve a 

conversão do rito especial em procedimento comum, e diante do pedido de 

ID. 14861175, passo a analisar os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência antecipada. Dispõe o art. 300 do CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Neste contexto, observa-se que a lei exige a 

presença concomitante dos requisitos acima mencionados para que se 

mostre possível à concessão da tutela de urgência. Compulsando os 

autos, verifico que a Autora celebrou com o Réu a Escritura Pública de 

Cessão de Direitos sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de 

Benfeitorias, ID. 14273036, onde adquiriu deste “os direitos de posse da 

terra nua e indenização de benfeitorias sobre uma área de 20,8979ha 

(vinte hectares, oitenta e nove ares e setenta e nove centiares) – 

Perímetro: 2.011,57 m, parte de um todo maior de 72,5789ha, localizado no 

Lote 198 do Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos, 

Município de Sinop, Estado do Mato Grosso”, mediante o pagamento da 
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quantia de R$ 626.458,00. Referido documento demonstra ainda que a 

Autora concedeu o prazo de 30 dias após a data do pagamento para que 

o Réu permanecesse no imóvel a fim de retirar dele todas as benfeitorias 

não reprodutivas e reprodutivas passíveis de remoção. O comprovante ID 

14273036 – Pág. 8 demonstra que a Autora procedeu com o pagamento 

em 25/05/2017. Desta forma, o réu deveria desocupar o imóvel até 

26/06/2017, no entanto lá permanece até a presente data, fato que 

evidencia a probabilidade do direito. Quanto ao perigo do dano resta 

consubstanciado no fato de que o Réu se mantem na posse do imóvel 

declarado de utilidade pública, cujo “enchimento do reservatório inicia em 

setembro de 2018, ou seja, menos de um mês” (ID. 14861175 – Pág. 03), 

situação que gera risco ao próprio Réu. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência antecipada para reintegrar a Autora na posse do imóvel descrito 

na inicial. Havendo resistência por parte do Réu, determino que se cumpra 

o competente mandado de reintegração de posse, mediante força policial, 

oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual 

deverá agir com o rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e 

com as cautelas de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. No 

mais, cumpra-se a decisão de ID. 14768035. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008027-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES (RÉU)

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e reintegração, no bairro Centro e na 

Chácara Palmasola, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

conforme decisão abaixo transcrita. VISTOS, ETC... Companhia Energética 

Sinop S.A. ingressou com a presente ação de reintegração de posse com 

pedido de liminar e cominação de pena por novo esbulho em face de 

Edmundo da Costa Marques Filho e Elina Almeida Campos da Costa 

Marques, ao fundamento de que para implantar a Usina Hidrelétrica Sinop 

está adquirindo ou desapropriando áreas declaradas como sendo de 

utilidade pública e necessárias à formação do reservatório (lago) e área 

de preservação permanente do empreendimento. Afirma que dentre as 

áreas declaradas de utilidade pública está o imóvel dos requeridos, mais 

especificamente a fração de 0,5325 ha, destacados de uma área maior de 

5.5176 ha, objeto da matricula nº 14.953, Livro 05, do CRI de Sinop/MT. 

Alega que adquiriu a posse da referida área através da Escritura Pública 

de Desapropriação Amigável de Terra Nua e Indenização de Benfeitorias 

de 14/05/2018, lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop (MT), celebrada 

com os requeridos, e que pagou o valor da indenização em 25/05/2018, 

ocasião em que foi imitida definitivamente na posse do imóvel. Esclarece 

que após essa data, concedeu aos requeridos o prazo de 30 dias para 

que desocupassem o imóvel, no entanto, até a presente data eles ainda se 

encontram presentes na área, razão pela qual ingressou com a presente 

ação. É O RELATÓRIO PASSO A DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR 

Dispõe o art. 562 do C.P.C., que estando a petição inicial devidamente 

instruída o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a Liminar de Reintegração de 

Posse, caso contrário, determinará que a autora justifique previamente o 

alegado, citando-se os réus para comparecerem à audiência que for 

designada. Compulsando os autos, tenho por desnecessária a 

justificação. Tratando-se de liminar em ação possessória, cabe ao Juiz, 

nesta fase, examinar apenas se houve ou não comprovação hábil dos 

requisitos legais do art. 561 do C.P.C. Ora, pelos documentos acostados 

aos autos é possível vislumbrar que a autora celebrou com os requeridos 

a Escritura Pública de Desapropriação Amigável de Posse da Terra Nua e 

Indenização de Benfeitorias, doc. ID 14731589, onde adquiriu destes “uma 

área de 0,5325 ha (cinquenta e três ares e vinte e cinco centiares), parte 

de um todo maior de 5,5176 ha registrados, denominada “Chácara 

Palmasola”, no município de Sinop/MT, objeto da matricula nº 14.953, Livro 

02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT - 1º Ofício”, mediante o 

pagamento da quantia de R$ 804.868,00. Referido documento demonstra 

ainda que a autora concedeu o prazo de 30 dias após a data do 

pagamento para que os requeridos permanecessem no imóvel a fim de 

retirar dele todas as benfeitorias passíveis de remoção. O comprovante ID 

14731589 demonstra que a autora procedeu com o pagamento em 

25/05/2018. Desta forma, os requeridos deveriam desocupar o imóvel até 

25/06/2018, no entanto lá permanecem até a presente data, fato que 

evidencia o esbulho sobre o imóvel em questão e que este data menos de 

ano e dia. Pelo exposto, estando provado o quanto baste que a autora 

detinha a posse plena da área; que sobre ela se verifica o esbulho; que os 

requeridos são os responsáveis por esse ato; que a ação foi intentada em 

menos de ano e dia do esbulho, preenchendo assim os requisitos exigidos 

pelo art. 561 do C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da 

área esbulhada, pleiteada pela autora na exordial, o que faço com 

fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal. Havendo resistência por 

parte dos requeridos, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Citem-se os 

requeridos, consignando no mandado que o prazo para contestar é de 15 

dias, e a advertências do art. 344 do C.P.C., devendo a autora observar o 

disposto no art. 564 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007076-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, 

certifico que no dia 07/07/2018 as 10:10horas, dirigi-me ao endereço que 

consta no mandado, e lá encontrei o bem a ser apreendido em frente a 

casa do Requerido. Porém o veiculo está batido, não está funcionando e 

precisa de um guincho para retirar do local. Pede-se para a parte autora 

fornecer os meios para realizar esta apreensão devido ao estado do 

veículo. Na oportunidade O MESMO FOI CIENTIFICADO DO CONTEUDO DO 

MANDADO E DA DECISÃO, que assinou e recebeu a cópia da contrafé 

que lhe ofereci. Feito a busca, e pelo motivo exposto NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A APREENSÃO DO VEICULO DESCRITO NO MANDADO. O 

referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 9 de julho de 2018. IZANETE 

WEISSHAUPT Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007303-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. (REQUERENTE)

J. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. S. (REQUERIDO)

 

Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

na Rua das Cajamangas nº. 106; Bairro: Jardim Celeste, no Município e 

Comarca de Sinop/MT e lá estando, estive em contato com a Sra. Renata, 

que me informou ali residir e morar desde o mês de março do corrente 

ano, que a Parte Requerida e o bem objeto desta busca não pertencem ao 

seu endereço e ainda, que não os conhece e nem sabe informações a 

seus respeito. Desta forma: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E A 

APREENSÃO DO BEM INDICADO NO MANDADO E NEM A CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA Ailton Miguel de Oliveira Sobrinho. Diante do exposto, 

devolvo o presente mandado para as devidas providências. Dou Fé.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000376-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. R. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

R. O. N. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Certifico em cumprimento ao respeitável 

mandado, supramencionado, por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, extraído dos autos de Ação de 

Busca e Apreensão, que me dirigi ao endereço constante no mandado, 

mas NÃO FOI POSSÍVEL APREENDER O BEM INDICADO NO MANDADO, EM 

NOME DO REQUERIDO: NELDSON RICARDO LOPES, em razão de não 

encontrá-lo no pátio daquela residência ou mesmo estacionado na calçada 

ou na via pública. Então, resolvi chegar ao imóvel e conversar com o 

requerido. Segundo ele, o veículo fora financiado em seu nome através de 

um antigo sócio em uma empresa de construção de Barcos, entretanto, a 

sociedade não deu certo e fora desfeita, sendo que o ex-sócio se mudou 

há aproximadamente 03 anos para a cidade de Peixoto de Azevedo – MT, 

levando com ele o veículo financiado e mantendo-o em sua posse; o nome 

do ex-sócio é FRANCIVALDO ALVES DA SILVA, vulgo “FRANÇA”, e, 

poderá ser encontrado por intermédio da empresa EIFFEL CALHAS de sua 

propriedade, instalada naquela cidade; e, quando o ex-sócio residiu em 

Sinop ele tinha uma empresa com a seguinte RAZÃO SOCIAL: 

FRANCIVALDO ALVES SILVA – ME, CNJP: 12.907.443/0001-40, com 

endereço na Avenida dos Jacarandás, no. 1.132, Bairro: Jardim 

Jacarandás. Diante do exposto, devolvo o referido mandado em cartório e 

fico no aguardo do que V. Exa. determinar. O referido é verdade e dou fé. 

Sinop – MT, 12 de julho de 2018. Alberto Carlos dos Santos Anjos Oficial 

de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006315-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. R. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

na Rua 08; Bairro: Lisboa, no Município e Comarca de Sinop/MT e lá 

estando: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E A APREENSÃO DO 

BEM INDICADO NO MANDADO E NEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

Antonio Carlos Gualberto da Silva, pois não os encontrei. Na Rua 08 do 

Bairro: Lisboa os Imóveis são identificados por numeração cronológica 

sequêncial e não mais do tipo quadra e lote. Na Quadra: 10 em seu 

segundo Lote ou Lote: 2 estive em contato com a moradora atual, uma 

senhora que me informou ali residir e morar e ainda, não conhecer e nem 

saber informações a respeito da Parte Requerida. Não havia o veículo 

objeto desta busca neste local. Percorri por toda a extensão da referida 

rua, no sentido ida e volta e não avistei o veículo objeto desta busca. 

Desta forma, devolvo o presente mandado para as devidas providências. 

Dou Fé.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. G. (ADVOGADO(A))

O. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, em cumprimento do 

mandado expedido pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito, da Terceira Vara 

Cível Comarca de Sinop MT, que, acompanhado do colega oficial de 

Justiça João Botim, me dirigi ao endereço indicado, sito a Rua dos 

Guapuvurus, nr. 1183, Bairro Jardim Violetas, sede do município de Sinop 

MT e não logrei êxito de realizar a busca e apreensão determinada. No 

local, mora Sr. Luis Carlos, que possui um veículo S-10, de cor cinza e não 

conhece Loran Pires Vunjão. Não observei o veículo Volkswagen Golf, 

objeto da busca e apreensão nas proximidades. Diante do exposto, 

devolvo o mandado a cartório para os devidos fins. O referido é verdade. 

SINOP/MT, 16 de julho de 2018. PLINIO MENDONCA Oficial de Justiça SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

P. R. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que visando proceder a 

apreensão do veiculo Volkswagen, modelo Gol 1.6 Power, placas MGU 

1429 me dirigi até a Rua dos Limoeiros 652, no Jardim Celeste e em ato 

continuo proceder citação do requerido MAURO ANTONIO GUEDES e não 

logrei exito em dar cabal cumprimento ao respeitoso mandado tendo em 

vista que no referido endereço encontrei residindo o Sr. Marcio que disse 

desconhecer o diligenciado e constatei tambem que o veiculo objeto das 

buscas não se encontrava naquele endereço. Diante deste fato suspendo 

minhas diligencias e devolvo o presente mandado no aguardo do que for 

determinado. Dou fé. SINOP/MT, 5 de julho de 2018. JOAO CARLOS BOTIN 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013776-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE ETGES (REQUERIDO)

LIRIS SEVERO ETGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que, diligenciei-me no endereço 

indicado, no dia 09 do corrente ano, aproximadamente às 10h. 

Encontrando a casa fechada, falei com vizinhos que confirmaram a 

residência dos réus. Voltei às 13h do dia 12 e procedi a citação da 

senhora Liris Severo Etges, dos termos do presente mandado. Exarou sua 

assinatura e recebeu a contrafé. Indaguei-lhe sobre o senhor Alceu José 

Etges e ela informou que estava em Vila Rica e se comprometeu em ligar, 

assim que retornasse à Sinop. Aguardei uns dias, como não ligou, voltei 

no dia 20 e falei com Norma, segundo ela, empregada da casa. 

Perguntei-lhe sobre o senhor Alceu e ela respondeu que estava viajando. 

No dia seguinte recebi uma ligação da senhora Liris. Ela disse que o 

senhor Alceu retornaria dia 24 e que me ligaria, assim que chegasse. Hoje, 

a senhora Liris me ligou e pediu que fosse às 18h horas em sua 

residência que o senhor Alceu estaria me aguardando. Às 18h de hoje, 

procedi a citação do senhor Alceu José Etges dos termos do presente 

mandado. Exarou sua assinatura e recebeu a contrafé. Solicito o 

complemento das diligências realizadas com meus próprios recursos, no 

valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), devendo, a parte autora, 

ser intimada a efetuar o depósito através da guia que pode ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso . SINOP/MT, 25 de julho de 

2018. REGINA YAMAUTI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007992-40.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007992-40.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

GIVANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS EMBARGADO: A. Z. FOMENTO 

MERCANTIL EIRELI - ME Processo nº 1007992-40.2018.8.11.0015 Vistos, 

etc... Apense-se aos autos nº 1006730-89.2017.8.11.0015. Givanildo 

Sebastião dos Santos ingressou com os presentes embargos de terceiro 

em face de AZ Fomento Mercantil Eireli - ME ao fundamento de que é 

proprietário do veículo VW/Gol City, placa QBL 9946, cor branca, 

ano/modelo 2014/2015, que foi penhorado e removido nos autos da ação 

de execução nº 1006730-89.2017.8.11.0015, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo. Com a inicial vieram os documentos ID 14708853 e ID 

14708876, que, a princípio demonstram a propriedade do referido veículo 

pelo embargante, razão pela qual recebo os embargos para discussão, e 

consequentemente suspendo o curso do processo principal e as medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, art. 678 do novo CPC, nomeando como 

fiel depositário do veículo o ora embargante. Certifique-se esta decisão 

nos autos da execução, bem como proceda a restrição de transferência 

de propriedade do veículo através do sistema RENAJUD. Cite-se o 

embargado na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha 

procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do 

referido diploma. No mais, defiro ao embargante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que inexiste nos autos qualquer 

elemento que desabone a declaração de hipossuficiência por ele firmada, 

doc. ID 14708799. Intime-se. Cumpra-se. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007992-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007992-40.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

GIVANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS EMBARGADO: A. Z. FOMENTO 

MERCANTIL EIRELI - ME Processo nº 1007992-40.2018.8.11.0015 Vistos, 

etc... Apense-se aos autos nº 1006730-89.2017.8.11.0015. Givanildo 

Sebastião dos Santos ingressou com os presentes embargos de terceiro 

em face de AZ Fomento Mercantil Eireli - ME ao fundamento de que é 

proprietário do veículo VW/Gol City, placa QBL 9946, cor branca, 

ano/modelo 2014/2015, que foi penhorado e removido nos autos da ação 

de execução nº 1006730-89.2017.8.11.0015, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo. Com a inicial vieram os documentos ID 14708853 e ID 

14708876, que, a princípio demonstram a propriedade do referido veículo 

pelo embargante, razão pela qual recebo os embargos para discussão, e 

consequentemente suspendo o curso do processo principal e as medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, art. 678 do novo CPC, nomeando como 

fiel depositário do veículo o ora embargante. Certifique-se esta decisão 

nos autos da execução, bem como proceda a restrição de transferência 

de propriedade do veículo através do sistema RENAJUD. Cite-se o 

embargado na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha 

procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do 

referido diploma. No mais, defiro ao embargante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que inexiste nos autos qualquer 

elemento que desabone a declaração de hipossuficiência por ele firmada, 

doc. ID 14708799. Intime-se. Cumpra-se. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002331-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA (ADVOGADO(A))

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONAN ERNESTO GIANELLO GNOATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao r. mandado de 

CITAÇÃO que efetuei muitas diligências nos dias (28.06.2018 às 09h50min 

e 20h, 02.07.2018 às 9h21min e às 17h33min, 03.07.2018 às 19h30min, 

06.07.2018 às 17h, 07.07.2018 às 8h e 10h e finalmente 09.07.2018 às 

8h) ate o endereço do mandado (Rua dos Imbés, 172, Setor Comercial, 

Sinop-MT) e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL proceder a CITAÇÃO do 

devedor IONAN ERNESTO GIANELLO GNOATO em virtude de não 

encontrá-lo. Verifiquei que não há qualquer movimento de pessoas no 

endereço (nenhum veículo na garagem que é aparente pois a frente do 

imóvel é fechado por grades, a lixeira da rua permanece limpa todos os 

dias). Dirigi-me ao imóvel ao lado(esquerdo) onde funciona a Fávero e 

Valezzi Engenharia e ali fui informada que os proprietários do imóvel são 

desconhecidos e nunca são vistos no local. Entrei em contato com o 

Escritório de Advocacia que representa o autor afim de obter informações 

acerca do endereço do devedor, porém não me foi fornecido nenhum 

outro endereço. Aclaro que efetuei muitas diligências, apesar de só ter 

sido feito o depósito de uma, por tratar-se de endereço na área central da 

Cidade, inclusive rota desta Oficiala, porém todas as diligêncais restaram 

infrutíferas, inclusive não tenho elementos para efetuar a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA, pois os moradores vizinhos (lado esquerdo) desconhecem 

a pessoa do devedor. Em conversas com os demais Oficiais, fui informada 

que certa vez que houve uma busca e apreensão contra o devedor, foi 

necessária a observação do imóvel por 48(quarenta e oito) horas 

seguidas. Assim solicito que a parte realize tal procedimento e informe 

nestes autos em que horário o devedor adentra ao imóvel. Diante do 

exposto devolvo o mandado em Cartório para que o credor informe 

corretamente o endereço atual do devedor e deposite as respectiva 

diligências nos autos para o seu cumprimento. O referido é verdade e dou 

fé. SINOP/MT, 9 de julho de 2018. ROSE MEYRE MOGGI Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ITAMIR LUIS TROMBETTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS SPIERING (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pela Oficiala de Justiça, ID 14049764, 

no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) ou 5 (cinco) diligências 

urbanas ao bairro Jardim Primavera, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007430-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ LUCINIO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 
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cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Botânico, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006682-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAES DUMBRA (ADVOGADO(A))

JUVENAL ARROYO LOPES (ADVOGADO(A))

JUVENAL ARROYO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (RÉU)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (RÉU)

JANETE DE SOUZA (RÉU)

RAFAEL RODRIGO FEISTEL (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito visto que a 

correspondência encaminhada para a citação da requerida Silvia Cristina 

Giraldelli retornou sem o devido recebimento, com a informação de que 

não existe o número informado.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS, ETC.... 

SANTA ISABEL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP e 

VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, ingressam com o presente pedido de 

Recuperação Judicial, sob o argumento de que no momento em que 

houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja 

o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, 

proteger seus ativos, e continuar produzindo, sendo este o caso das 

requerentes. Informou que a empresa Santa Isabel teve início das 

atividades em 1998, no entanto, em 02.12.2011, foi assumida pelo sócio 

Antônio Marcos, e a empresa Luma Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, representada pelos sócios Alex e Refael, entregaram a 

responsabilidade total da administração e controle financeiro, aplicação de 

recursos e investimentos da empresa Santa Isabel ao sócio Antônio 

Marcos. Que sempre atuou na indústria e comércio de rações, e que no 

auge a empresa chegou a ter 18 funcionários, e, atuando com vendas no 

atacado a empresa fornece diretamente os produtos, para toda a região 

norte do Estado e sudoeste do Estado do Pará. Esclarecem que 

vislumbrando a necessidade de comércio de produtos veterinários, 

produtos químicos de uso na agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro 

de 2013, foi fundada a empresa de \veterinária Agroboi Comércio e 

Representação de Produtos Agropecuários Ltda, com o objetivo de 

atender o comércio varejista dos referidos produtos e rações produzidos 

pela empresa Santa Isabel, empregando 15 funcionários, com a finalidade 

de atender Sinop e toda região, possuindo um número de 8.625 clientes 

cadastrados, porém, nasceu em um período de crise financeira no Brasil, 

e, em 2014, com as dificuldades no mercado, as empresas começaram a 

sentir forte crise sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da 

concorrência. No mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das 

empresas, sendo substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de 

imediato percebeu que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os 

caixas das empresas e fazer movimentações financeiras entre elas sem 

controle algum, sendo que em 2016 foram descobertas diversas 

irregularidades na administração das empresas, tendo o sócio Antônio 

entregue as chaves e saldos dos caixas, se afastando das empresas. 

Assim, deram início a uma auditoria gerencial e contábil, que apurou que o 

sócio Antônio havia realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o 

dinheiro das empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. 

Diante da crise financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, 

buscaram recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito 

de se manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 

sócios dos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 133473370 e 133473389. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 
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pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 1.642.918,93), ou seja, em R$ 32.858,38. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 19.715,03, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 1.971,50 cada uma, iniciando-se 

no dia 10 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 

abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 

Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Por fim, e não menos importante, 

para que se cumpra o que determina o art. 51, VII, da LRE, determino que 

se utilize do sistema INFOJUD para constar dos autos a relação dos bens 

particulares do sócio Antônio Marcos dos Reis. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 25 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS, ETC.... 

SANTA ISABEL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP e 

VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, ingressam com o presente pedido de 

Recuperação Judicial, sob o argumento de que no momento em que 

houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja 
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o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, 

proteger seus ativos, e continuar produzindo, sendo este o caso das 

requerentes. Informou que a empresa Santa Isabel teve início das 

atividades em 1998, no entanto, em 02.12.2011, foi assumida pelo sócio 

Antônio Marcos, e a empresa Luma Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, representada pelos sócios Alex e Refael, entregaram a 

responsabilidade total da administração e controle financeiro, aplicação de 

recursos e investimentos da empresa Santa Isabel ao sócio Antônio 

Marcos. Que sempre atuou na indústria e comércio de rações, e que no 

auge a empresa chegou a ter 18 funcionários, e, atuando com vendas no 

atacado a empresa fornece diretamente os produtos, para toda a região 

norte do Estado e sudoeste do Estado do Pará. Esclarecem que 

vislumbrando a necessidade de comércio de produtos veterinários, 

produtos químicos de uso na agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro 

de 2013, foi fundada a empresa de \veterinária Agroboi Comércio e 

Representação de Produtos Agropecuários Ltda, com o objetivo de 

atender o comércio varejista dos referidos produtos e rações produzidos 

pela empresa Santa Isabel, empregando 15 funcionários, com a finalidade 

de atender Sinop e toda região, possuindo um número de 8.625 clientes 

cadastrados, porém, nasceu em um período de crise financeira no Brasil, 

e, em 2014, com as dificuldades no mercado, as empresas começaram a 

sentir forte crise sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da 

concorrência. No mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das 

empresas, sendo substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de 

imediato percebeu que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os 

caixas das empresas e fazer movimentações financeiras entre elas sem 

controle algum, sendo que em 2016 foram descobertas diversas 

irregularidades na administração das empresas, tendo o sócio Antônio 

entregue as chaves e saldos dos caixas, se afastando das empresas. 

Assim, deram início a uma auditoria gerencial e contábil, que apurou que o 

sócio Antônio havia realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o 

dinheiro das empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. 

Diante da crise financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, 

buscaram recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito 

de se manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 

sócios dos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 133473370 e 133473389. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 

pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 1.642.918,93), ou seja, em R$ 32.858,38. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 19.715,03, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 1.971,50 cada uma, iniciando-se 

no dia 10 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 528 de 711



Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 

abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 

Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Por fim, e não menos importante, 

para que se cumpra o que determina o art. 51, VII, da LRE, determino que 

se utilize do sistema INFOJUD para constar dos autos a relação dos bens 

particulares do sócio Antônio Marcos dos Reis. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 25 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS, ETC.... 

SANTA ISABEL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP e 

VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, ingressam com o presente pedido de 

Recuperação Judicial, sob o argumento de que no momento em que 

houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja 

o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, 

proteger seus ativos, e continuar produzindo, sendo este o caso das 

requerentes. Informou que a empresa Santa Isabel teve início das 

atividades em 1998, no entanto, em 02.12.2011, foi assumida pelo sócio 

Antônio Marcos, e a empresa Luma Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, representada pelos sócios Alex e Refael, entregaram a 

responsabilidade total da administração e controle financeiro, aplicação de 

recursos e investimentos da empresa Santa Isabel ao sócio Antônio 

Marcos. Que sempre atuou na indústria e comércio de rações, e que no 

auge a empresa chegou a ter 18 funcionários, e, atuando com vendas no 

atacado a empresa fornece diretamente os produtos, para toda a região 

norte do Estado e sudoeste do Estado do Pará. Esclarecem que 

vislumbrando a necessidade de comércio de produtos veterinários, 

produtos químicos de uso na agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro 

de 2013, foi fundada a empresa de \veterinária Agroboi Comércio e 

Representação de Produtos Agropecuários Ltda, com o objetivo de 

atender o comércio varejista dos referidos produtos e rações produzidos 

pela empresa Santa Isabel, empregando 15 funcionários, com a finalidade 

de atender Sinop e toda região, possuindo um número de 8.625 clientes 

cadastrados, porém, nasceu em um período de crise financeira no Brasil, 

e, em 2014, com as dificuldades no mercado, as empresas começaram a 

sentir forte crise sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da 

concorrência. No mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das 

empresas, sendo substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de 

imediato percebeu que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os 

caixas das empresas e fazer movimentações financeiras entre elas sem 

controle algum, sendo que em 2016 foram descobertas diversas 

irregularidades na administração das empresas, tendo o sócio Antônio 

entregue as chaves e saldos dos caixas, se afastando das empresas. 

Assim, deram início a uma auditoria gerencial e contábil, que apurou que o 

sócio Antônio havia realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o 

dinheiro das empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. 

Diante da crise financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, 

buscaram recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito 

de se manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 
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sócios dos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 133473370 e 133473389. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 

pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 1.642.918,93), ou seja, em R$ 32.858,38. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 19.715,03, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 1.971,50 cada uma, iniciando-se 

no dia 10 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 

abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 
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Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Por fim, e não menos importante, 

para que se cumpra o que determina o art. 51, VII, da LRE, determino que 

se utilize do sistema INFOJUD para constar dos autos a relação dos bens 

particulares do sócio Antônio Marcos dos Reis. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 25 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157419 Nr: 4552-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON, ENELCI LUIZ 

GIACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de avaliação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.152, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br., bem como para que proceda o depósito das 

diligências solicitadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97979 Nr: 4966-03.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. BORDIGNON RIEGER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Exequente para manifestar-se no prazo de 5(cinco) dias, acerca da 

devolução da carta precatória expedida à Comarca de Salvador/BA de fls. 

139/148, com diligência negativa, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150988 Nr: 12110-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BARROS VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Certifico e dou fé, que a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado às fls. 592/601 foi protocolada no prazo de lei. Nos termos do 

Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, do novo CPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte autora para 

manifestar-se em 10( dez) dias, acerca da impugnação, bem como com 

relação ao depósitos efetuado pela requerida conforme guias de 

fls.596/597.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231934 Nr: 6817-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias acerca da certidão negativa de citação lavrada pelo(a) Sra. 

Oficial de Justiça às fls.92, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166399 Nr: 1209-59.2012.811.0015

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO LUIZ 

LTDA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Intimar o advogado das autoras Dr. DANIEL WINTER para que, querendo 

no prazo de quinze (15) dias apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237783 Nr: 10616-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL 

SCHNEIDER, ALBERTO SHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Intimar o advogado do credor Dr. CARLOS ARAÚZ FILHO para que no 

prazo de cinco (5) dias, efetue o depósito, agora complementar da 

diligência de fls. 155/156 a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação, no municipio de Santa Carmem (310,00), 

esclarecendo que apenas efetuou o depósito de R$ 200,00 (duzentos 

reais) e o valor da diligência até Santa Carmem é de R$ 310,00 (trezentos 

e dez reais), desta forma encontra faltando o depósito de R$ 110,00 

(cento e dez reais), devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia de diligência e ou complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição do mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 159300 Nr: 6592-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRN, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, EDISON PAULO 

DOS SANTOS ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 Intimar o advogado da requerida Dr. EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS para que no prazo de quinze (15) dias cumpra a obrigação na 

forma como requerido na petição de fls. 99/101, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase, 

devendo observar o disposto no artigo 525 do CPC, ou seja, decorrido o 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze (15) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos prórios autos, querendo, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 12154-03.2015.811.0015

 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: JEDERSON DA SILVA FERREIRA

 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

 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) do 

Requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da informação prestada pela POLITEC através do ofício às fls.149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249617 Nr: 18047-72.2015.811.0015

 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: EVERTON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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) do 

Requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da informação prestada pela POLITEC através do ofício às fls.137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191540 Nr: 13169-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes mesmo da propositura da presente ação, o terreno localizado no 

Residencial Ipanema, na rua Guanabara, lote 14, quadra 04, com 367,37 

m², foi vendido pela requerida MD Construtora e Imobiliária Ltda à Srª 

Janice Groff Andrioli, a qual interpôs o embargos de terceiro nº 

8850-25.2017.811.0015 que foi extinto liminarmente, conforme sentença 

trasladada às fls. 75/76, verbis:“Compulsando os autos, verifico que a 

sentença que rescindiu o contrato entabulado entre Valdiney de Souza 

Silva e a MD Construtora e Imobiliária Ltda condenou esta a devolver 

àquele o imóvel ora em discussão, ou, alternativamente, “caso já tenha se 

desfeito dele, que pague os R$ 50.000,00, com correção monetária desde 

a data do contrato”, fls. 107/111.Desta forma, se o imóvel em questão foi 

vendido pela MD Construtora ao embargante em 30.03.2012, ou seja, 

antes mesmo da propositura da ação de rescisão contratual acima 

referida, resta mais do que evidente que o Sr. Valdiney não poderá exigir 

a devolução do imóvel, mas apenas e tão somente executar os R$ 

50.000,00 no processo aludido.Tal fato demonstra a falta de interesse de 

agir da ora embargante para com o Sr. Valdiney, o qual sequer deu início à 

fase de cumprimento de sentença nos autos em apenso, razão pela qual, 

indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC”.Referidas sentenças 

evidenciam a ilegitimidade da Srª Janice para requerer a transferência do 

imóvel em questão no bojo da presente ação, eis que sequer figura como 

parte nestes autos, devendo ela buscar o seu direito através de ação 

própria.Pelo exposto, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 

108, devendo a empresa Trevisol Empreendimentos Imobiliários Ltda. ser 

devidamente cientificada desta decisão.Aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo de 15 dias, e quedando-se inerte, arquive-se 

com as cautelas de estilo, na forma como já determinada na sentença de 

fls. 63/67.Intime-se.Cumpra-se.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007197-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007197-34.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: OLAIR CORREIA Vistos, etc... Trata-se de 

ação de reintegração de posse ajuizada pela Companhia Energética Sinop 

S/A em face de Olair Correia. Por decisão de ID. 1460793, indeferiu-se a 

liminar pleiteada pela autora e designou-se audiência de conciliação. A 

Autora, por petição de ID. 14861175 requereu a reconsideração da 

decisão de ID. 1460793, tendo em vista que “postulou pedido diverso, qual 

seja, deferimento da tutela antecipada”. É o relatório. Decido. Da analise 

dos autos, verifico que a Autora pleiteou a reintegração de posse 

fundamentando toda sua petição inicial com base no procedimento 

especial previsto no art. 561 do CPC, razão pela qual a liminar de 

reintegração de posse foi indeferida. Todavia, como houve a conversão 

do rito especial em procedimento comum, e diante do pedido de ID. 

14861175, passo a analisar os requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela de urgência antecipada. Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Neste contexto, observa-se que a lei exige a presença 

concomitante dos requisitos acima mencionados para que se mostre 

possível à concessão da tutela de urgência. Compulsando os autos, 

verifico que a Autora celebrou com o Réu a Escritura Pública de Cessão 

de Direitos sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de Benfeitorias, ID. 

14273036, onde adquiriu deste “os direitos de posse da terra nua e 

indenização de benfeitorias sobre uma área de 20,8979ha (vinte hectares, 

oitenta e nove ares e setenta e nove centiares) – Perímetro: 2.011,57 m, 

parte de um todo maior de 72,5789ha, localizado no Lote 198 do Projeto de 

Assentamento Wesley Manoel dos Santos, Município de Sinop, Estado do 

Mato Grosso”, mediante o pagamento da quantia de R$ 626.458,00. 

Referido documento demonstra ainda que a Autora concedeu o prazo de 

30 dias após a data do pagamento para que o Réu permanecesse no 

imóvel a fim de retirar dele todas as benfeitorias não reprodutivas e 

reprodutivas passíveis de remoção. O comprovante ID 14273036 – Pág. 8 

demonstra que a Autora procedeu com o pagamento em 25/05/2017. 
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Desta forma, o réu deveria desocupar o imóvel até 26/06/2017, no entanto 

lá permanece até a presente data, fato que evidencia a probabilidade do 

direito. Quanto ao perigo do dano resta consubstanciado no fato de que o 

Réu se mantem na posse do imóvel declarado de utilidade pública, cujo 

“enchimento do reservatório inicia em setembro de 2018, ou seja, menos 

de um mês” (ID. 14861175 – Pág. 03), situação que gera risco ao próprio 

Réu. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 

do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada para reintegrar a 

Autora na posse do imóvel descrito na inicial. Havendo resistência por 

parte do Réu, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. No mais, cumpra-se 

a decisão de ID. 14768035. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de agosto 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168511 Nr: 3479-56.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMAR DE FREITAS OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CRIMPER MÁQUINAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, GUSTAVO HOLLAS DE OLIVEIRA 

BRITO - OAB:77076/RS, IVANA ZARDO - OAB:37E911/RS

 Defiro o pedido de fls. 224/225.

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores depositados 

judicialmente (fls. 216v/217v), transferindo o valor vinculado aos autos 

para a conta indicada às fls. 219, em favor da exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 13385-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE MACIEL WINTER EIRELE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ RODRIGUES KUNZE, ALAN 

JHONY GOETZ, RAFAEL BOTELHO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias proceder ao recolhimento 

de 04 diligências para cumprimento do mandado de intimação dos 

executados nos endereços de fl. 43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228162 Nr: 4496-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA, JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.663/SP, MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:292.532 OAB/SP

 DECISÃO: “Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da 

representação processual dos requeridos, tendo em vista que a advogada 

que substabeleceu ao Dr. Adonis Fernando Viegas Marcondes não tem 

procuração outorgada pela empresa Multimarcas Representações e 

Intermediações Ltda. De igual forma, o advogado da requerida Realiza, 

presente a este ato, não tem procuração nos autos. Após a regularização, 

venham-me os autos conclusos para sentença, uma vez que homologo a 

desistencia da prova oral feita pelos requerentes nesta audiência e pela 

requerida às fls. 520/5627.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente 

termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201652 Nr: 4234-12.2014.811.0015

 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: ALOISIO GERALDO DA COSTA, MARIANA NOGAROLLI 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN SUELZLE - OAB/MT. 

17.367 - OAB:206.625-SP, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17.761-A/MT, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG, 

SANDY DE PAULA ALVES - OAB:70284/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 265 a 301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85342 Nr: 2769-12.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 158: "Certifico que em cumprimento a determinação do 

MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca, diligenciei-me ao 

endereço descrito no mandado, onde DEIXEI DE CITAR o requerido 

VALDECIR DE OLIVEIRA por se endereço incorreto ou insuficiente 

conforme descrevo:

A Br 163 na altura dos km 815 até 840 aproximadamente são pertencentes 

ao Setor industrial da cidade, não tem nenhum estabelecimento . Ao longo 

da BR 163, nas Laterais tem a Rua Colonizador Enio Pipino e no outro lado 

a Rua João Pedro Moreira de Carvalho, e nestas tem estabelecimentos 

comerciais em toda sua extensão, mesmo na altura do km 834, o que 

impossibilita a localização do requerido, principalmente sendo ele pessoa 

física.

O referido é verdade e dou fé.

Silvani Wall Gomes. Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274672 Nr: 12889-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça,no valor de R$42,00 para o cumprimento do Mandado no na Av. 

das Embaúbas, 567, setor comercial, em Sinop-MT (fl. 66),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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188415 Nr: 9721-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE CASTRO BOTELHO 

DE CARVALHO - OAB:19437/O, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:8384-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

REQUERIDO para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 253 a 261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76508 Nr: 4933-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301-MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 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.: 93810 Nr: 832-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

ALINE PARIZZI - OAB:OAB/MT 15.516, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT-4.050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR, 

MAURO MEAZZA - OAB:11.110-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

EXEQUENTE para em cinco dias: a) efetuar o recolhimento do 

ressarcimento da diligência no valor de R$702,00 (setecentos e dois 

reais); b) manifestar sobre certidão e avaliação de fls. 130 a 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160241 Nr: 7604-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MACIEL HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA 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: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA C. DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT. 15549, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - 

OAB:33.825 PR, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43943/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

exequente para em quinze dias manifestar sobre impugnação de fls. 194 a 

213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118883 Nr: 11224-92.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

ME, SAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias informar o atual endereço dos 

executados, bem como efetuar o recolhimento das diligências do Oficial de 

Justiça para posterior expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200366 Nr: 3024-23.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.231 a 845 foi protocolada no 

prazo de lei.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugná-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192009 Nr: 13647-83.2013.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 

LUCIMAR DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Jardim Botânico, 

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 
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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.: 119816 Nr: 12250-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ORLANDO RANOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185119 Nr: 6227-27.2013.811.0015

 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: AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para o fim de condenar a requerida a promover a ativação da linha 

telefônica de nº. (066) 9930-9988; bem como para condenar a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação (fls.33 – art. 405/CC).Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194189 Nr: 15961-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de 

confirmar a liminar concedida às fls. 27/29. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa 

atualizado.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207496 Nr: 9017-47.2014.811.0015

 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: EDINEI DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por EDINEI DE 

OLIVEIRA FERNANDES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A. Às fls. 74, foi noticiado o falecimento do patrono da requerente, 

sendo esta devidamente intimada pessoalmente, às fls. 77, para 

regularizar a representação processual. Às fls. 78, certificou-se que 

decorreu o prazo legal sem que a parte autora se manifestasse, embora 

devidamente intimada. DECIDO. Verifico que a parte autora não regularizou 

sua representação processual. O art. 103, caput, do CPC estabelece que: 

“A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil”. O artigo 485, inciso IV, do CPC, por 

sua vez, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando: “verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo”. Diante de tais disposições, a ausência de 

procurador é causa de extinção do processo, haja vista que é 

pressuposto processual, conforme já se decidiu: (...) Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou a regularização processual, 

com supedâneo no artigo 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 16/17). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 334412 Nr: 12382-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, OSCAR 

FERREIRA BRODA, MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC.DE PEQ. PROD.RURAIS NOVO 

HORIZONTE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - PRONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195750 Nr: 17492-26.2013.811.0015

 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: VANDIR JONAS BRESOLIN, INÊS GODIEMKI BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, SIDNEY 

TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A

 Ante o prazo decorrido desde o pedido de fls. 500, intime-se o perito a 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, cumpra-se a decisão anterior.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160649 Nr: 8075-20.2011.811.0015
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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: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11.917-MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:10031/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Tendo os autos retornado da instância superior, as partes foram 

intimadas para se manifestar (fls. 227), entretanto, quedaram-se inertes, 

conforme certidão de fls. 230.

Diante disso, pagas as custas, por ambas as partes (fls. 171/174), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242876 Nr: 13871-50.2015.811.0015

 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: BERGAL IND. E COM. DE MAD. LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 217/218. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

242877 – Restauração do Processo Código nº 930 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO ITAÚ S/A em 

face de BERGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e GILMAR 

ANTONIO GABRIEL.

Outrossim, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo Código 

nº 242876 – Restauração do Processo Código nº 931 – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO movido BERGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

e GILMAR ANTONIO GABRIEL em face de BANCO ITAÚ S/A.

Custas pelos executados.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252997 Nr: 19810-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 (...)DECIDO:Verifica-se que não merecem acolhimento as alegações do 

exequente (...) Assim, há decisão judicial determinando que os bens que 

se pretende a penhora devem ser devolvidos ao ora executado.Ademais, 

observa-se dos relatórios apresentados pelo exequente, que se tratam de 

móveis que guarnecem a residência do executado, sendo impenhoráveis, 

nos termos do artigo 833, inciso II, do CPC e artigo 1º da Lei nº 

8.009/1990.Além disso, não prospera a pretensão da restrição patrimonial 

dos bens em duplicidade, tendo em vista que são móveis de utilidade 

doméstica, bem como não são de elevado valor ou que ultrapassam as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, tais 

como: ar condicionado, cadeiras, mesas, armário, parelho de televisão, 

cama, colchão, sofá, geladeira, dentre outros descritos às fls. 

274/275.Insta destacar, ainda, que foi deferida a penhora do bem imóvel 

objeto da matrícula nº 9.119 do CRI de Juara/MT e dos direitos decorrentes 

do contrato de alienação fiduciária do veículo Toyota SW4, placa QBB 

1366 de propriedades do executado, os quais aguardam as providências 

a fim de constatar se o valor é suficiente para garantia da execução.Do 

mesmo modo, não prospera a alegação de que não foi analisado o pedido 

de remoção do veículo Toyota SW4, placa QBB 1366, haja vista que se 

trata de veículo alienado fiduciariamente, cuja penhora recaiu sobre os 

direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos termos do 

artigo 835, inciso XII, do CPC, razão pela qual, não há que se falar em 

remoção do bem em favor do exequente neste momento 

processual.Ademais, foi determinada a intimação da instituição financeira 

respectiva requisitando informações acerca da atual situação em que se 

encontra o contrato do financiamento, para após manifestação do 

exequente, quando poderá requerer o que de direito. Posto isso, indefiro 

os pedidos do exequente, mantendo a decisão de fls. 256/260, tal como foi 

lançada.Intimem-se.Sinop/MT, 24 de agosto de 2018.GIOVANA PASQUAL 

DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201413 Nr: 4027-13.2014.811.0015

 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: JÚNIOR CHARLES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, Fernando Henrique Ceolin - 

OAB:MT/9.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante a manifestação de fls. 172, oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos ora apresentados na inicial, 

solicitando que o laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) 

dias.

A parte autora deverá comparecer perante o IML, com os documentos 

necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias.

Vindo o laudo aos autos, intimem-se as partes para manifestarem-se, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo inserido nas 

metas da CNJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252612 Nr: 19654-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 252612Determino a realização de novo leilão judicial, de forma 

eletrônica.Para tanto, nomeio os leiloeiros, CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

Silva, inscrita na JUCEMAT sob nº 022/2013, JOABE BALBINO DA SILVA, 

inscrito na JUCEMAT sob nº 029/2013, os quais deverão ser intimados a 

realizarem o ato, na Praça dos Três Poderes, nº 175, bairro Centro, 

Sinop/MT, no prazo de 30 dias, por meio eletrônico, fixando-se o preço 

mínimo em 80% do valor atualizado monetariamente da avaliação, 

autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma de pagamento, limitada 

aos percentuais e quantidade de prestações fixadas no art. 895 do CPC.A 

comissão dos leiloeiros, de encargo do arrematante, fica estipulada em 5% 

(cinco por cento) do valor da venda (art. 884, parágrafo único, do CPC) e 

artigo 1.100 da CNGC, sendo vedada a venda direta e observadas as 

regras do §1º do artigo 1.100 da CNGC. (...).Expeça-se o edital, constando 

que o leilão se realizará por meio eletrônico, com o local, dados do bem, 

sua localização, valor da última avaliação, depositário, valor do débito, 

leiloeiros e comissão dos leiloeiros, atendidos os lances de conformidade 
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com o acima previsto.Os leiloeiros deverão proceder conforme determinam 

os artigos 884, 886 e 887, todos do CPC e artigo 1.088 e 1098 da 

CNGC.Intime-se o executado, bem como seu cônjuge, se casado for, por 

meio de edital, do dia, hora e local da alienação 

judicial.Intimem-se.Sinop/MT, 24/08/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221270 Nr: 446-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELAR JOÃO ZANCO, NEIVA SALETE FONTANA 

ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA, LEONIR 

FERNANDES PERIN VITALI, VILSON DALMOLIN, JUCELINO DALMOLIN, 

JOSÉ ALTEMIR OTTONI, IRMA ISOTON DALMOLIN, IRENE VANZELLA 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT

 Código nº 221270

Defiro o pedido da parte autora de fls. 173/226, determinando a intimação 

do Espólio de Leonel Vessoni, representado por sua inventariante 

Angelina Rossi Vessoni; Antônio de Pádua Fianazzi; Paulo Donizetti da 

Costa e Alcides Pradebon, todos qualificados, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem-se eventual interesse na demanda.

Cumpra-se a decisão de fls. 172.

Intimem-se.

Sinop/MT, 24/08/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129919 Nr: 9134-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Intime-se o advogado Dr. Anildo Gonçalo Coelho, para regularizar a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando o 

devido instrumento procuratório conferindo poderes para transigir, sob 

pena de não homologação do acordo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184216 Nr: 5283-25.2013.811.0015

 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: JHONE PEREIRA BORGES PESSOA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre ofício de fl. 152, 

ou seja, informando se a parte autora retornou no IML para realização da 

perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157400 Nr: 4529-54.2011.811.0015

 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: BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ ARIOVALDO REITER - ESPÓLIO, 

MARIA BERNADETE DE PRADOS REITER, HELYANY CRISTINE REITER 

FERRO, CARLOS ALBERTO FERRO, FABIANA DE PRADOS REITER, 

DENISE REITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE G. H. BAROUKI 

FINARDI - OAB:8150/sc, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

movida por BERVING & WERNER ADVOADOS ASSOCIADOS S/C em face 

de ESPÓLIO DE FRANZ ARIOVALDO REITER, MARIA BERNADETE DE 

PRADOS REITER, HELYANY CRISTINE REITER FERRO, CARLOS ALBERTO 

FERRO, FABIANA DE PRADOS REITER e DENISE REITER. Às fls. 559/561, a 

parte autora noticiou o óbito da requerida Fabiana de Prados Ferro, sendo 

determinada a suspensão do feito às fls. 562. Decorrido o prazo de 

suspensão, a requerente foi intimada por advogado (fls. 570) e 

pessoalmente (fls. 571), para promover a sucessão processual. 

Entretanto, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 572. DECIDO. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 09 (nove) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, 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. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109556 Nr: 1899-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para dar andamento ao feito em cinco dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fls. 71 

a 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191212 Nr: 12848-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 
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OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO condenando o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia da sentença para os autos principais e arquivem-se 

estes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 24 de agosto de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274962 Nr: 13053-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR PRADO E CIA LTDA, GENY 

FERREIRA PRADO, JOAO VICTOR PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora 

BANCO DO BRASIL S.A, às fls. 77/79, aduzindo erro material da sentença 

de fls. 74.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração opostos às fls. 77/79, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 80.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão o exequente, tendo em 

vista que na sentença de fls. 74 não houve a homologação do acordo 

formulado entre as partes (fls. 71/73), apenas a extinção do presente 

feito.

Assim, procedo à correção da sentença de fls. 74, nos seguintes termos: 

“HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 71/73. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

13053-64.2016.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOÃO VICTOR PRADO E CIA 

LTDA, GENY FERREIRA PRADO e JOÃO VICTOR PRADO.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.”

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256458 Nr: 1658-75.2016.811.0015

 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: VALDENIR CELESTINO DUARTE - ME, VALDENIR 

CELESTINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA OLINDA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA 

ORNAGHI - OAB:MT 20704/0

 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90493 Nr: 7856-46.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA, IVANILDO 

RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito, excluindo os valores já levantados às fls. 177 

e 210, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8074 Nr: 204-32.1994.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, OSCAR ANTUNES DO CARMO - OAB:OAB/MT 6121-E, 

SILVIA CARRION OKABE - OAB:MT nº 10.527

 1- Ante a certidão de fls. 1298, intime-se os exequentes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicarem os dados necessários à expedição do termo 

de penhora, sob pena de ineficácia da penhora.

2- Solicite-se informações sobre o cumprimento da Carta Precatória de fls. 

1287.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163336 Nr: 11228-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOERTZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLDEMAR JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

EMERSON DOERTZBACHER em face de JOLDEMAR JOHANN, alegando 

ser credor do requerido da importância de R$ 3.706,65 (três mil, 

setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme cheque 

de fls. 10. Recebida a inicial (fls. 12/13), o executado foi citado às fls. 37, 

restando infrutífera a penhora. Às fls. 59 foi expedida ordem de bloqueio 

via BACENJUD, o qual restou infrutífera (fls. 63). Às fls. 80 o exequente 

pugnou pela desistência da ação, sendo intimado, às fls. 81, para 

apresentar procuração concedendo poderes para desistir ao seu 

advogado. Às fls. 84 foi certificado que decorreu o prazo sem que o 

exequente se manifestasse. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 07 (sete) meses por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem recolhimento das 

custas processuais ante a justiça gratuita. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242877 Nr: 13872-35.2015.811.0015

 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: BERGAL IND. E COM. DE MAD. LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 217/218. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

242877 – Restauração do Processo Código nº 930 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO ITAÚ S/A em 

face de BERGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e GILMAR 

ANTONIO GABRIEL.

Outrossim, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo Código 

nº 242876 – Restauração do Processo Código nº 931 – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO movido BERGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

e GILMAR ANTONIO GABRIEL em face de BANCO ITAÚ S/A.

Custas pelos executados.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 14294-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FRANCISCO DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 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.: 129489 Nr: 8704-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VERAS E SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DORNEL CAMPOS 

BATISTA - OAB:14713/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 8134-86.2003.811.0015

 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: LOURINALDO MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por LOURINALDO MÁXIMO DA 

SILVA em face de PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Às fls. 318/320, foi pactuado acordo entre as partes, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 328. Posteriormente, intimado 

pessoalmente, o exequente informou a adimplência do executado com 

relação ao acordo pactuado, conforme certidão de fls. 333.

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, pelo requerente, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335040 Nr: 12819-14.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS, 

NIVANEI ANIZIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida, qualificada às fls. 56, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca da instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do 

CPC.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247397 Nr: 16758-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA -EPP, CRISTIANE 

SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que os documentos de Cessão de Crédito 

apresentados não correspondem ao contrato anexado aos autos. Desta 

forma, intime-se Itaú Unibanco S/A para se manifestar sobre a petição de 

fls. 59, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95859 Nr: 2939-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA SILVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, JOSÉ SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - OAB:4114/MS, LIRANE 

BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar cálculo 

do valor atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200146 Nr: 2811-17.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO WERLANG RIBEIRO, CAMILA AGUIRRE 

DO AMARAL WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT, OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

PAULA ZAPPAROLI CHELEGÃO - OAB:17071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT

 (...) Desta feita, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de 

R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) a título de danos materiais, 

cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do 

efetivo prejuízo (11/11/2013), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. 

Ademais, condeno-as ao pagamento do valor de 10.000,00 (dez mil reais) 

a cada um dos requerentes, a título de danos morais, cuja correção será 

feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 

362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir do evento danoso (11/11/2013) (súmula 54 

STJ).Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil de 2015. Transitada esta em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 24 de agosto de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 4901-47.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL VESSONI - ESPÓLIO, ANGELINA ROSSI 

VESSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ - 

COLÉGIO ISAAC NEWTON, LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO, INADIR LINO ZANETTI, NILVO FRANCISCO SALVATORI 

JÚNIOR, MÁRIO JORGE BUCATER, ANTÔNIO DE PÁDUA FINAZZI, JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, CRECILDO BARBOSA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RODRIGUES FARIA - 

OAB:28424, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT/6848, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, Joel Ferreira Lima - OAB:24350, MARCELO 

ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MÁRCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44237, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Código nº 40997

Às fls. 702 foi determinada a intimação da parte autora para providenciar a 

inclusão no polo passivo dos litisconsortes necessários. Intimada, a parte 

autora requereu a inclusão de Aparecido Gonçalves Pereira; Sebastião 

Alves Dias; Paulo Ferreira dos Santos; Eduardo Pinto Ferreira e C.S.L 

Conservação e Limpeza Ltda, a qual foi baixada em 31/12/2008, pugnando 

pela sua citação por edital.

DECIDO:

Inicialmente, verifico que não consta nos autos certidão de óbito de Leonel 

Vessoni. Assim, intime-se a parte autora para juntar a respectiva certidão, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar se o bem objeto desta 

ação foi partilhado no arrolamento de bens, distribuído em 21/06/2002, sob 

o nº 390/02, no Único Oficio Judicial do Foro Distrital de Borvorema/SP (fls. 

14).

Ademais, defiro a inclusão no polo passivo dos litisconsortes necessários 

Aparecido Gonçalves Pereira; Sebastião Alves Dias; Paulo Ferreira dos 

Santos, Eduardo Pinto Ferreira e C.S.L Conservação e Limpeza Ltda.

 Em relação à empresa C.S.L Conservação e Limpeza Ltda, verifica-se 

que foi baixada em 31/12/2008, por motivo de inaptidão (art. 54 da Lei nº 

11.941/2009).

Por outro lado, verifico do documento de fls. 23 e 27 que a referida 

empresa era representada pelo sócio Leonardo Gomes Xavier, brasileiro, 

desquitado, empresário, RG nº 259.144-SSP/DF e CPF nº 243.887.261-68, 

filho de José Thomázio Xavier e Noeme Gomes Xavier, residente e 

domiciliado na SIA SUL, Trecho 03, Lote 985, Ed. Senap II, salas 216/218, 

Brasilia/DF. Assim, cite-se a empresa na pessoa do sócio Leonardo 

Gomes Xavier.

Citem-se, igualmente, os demais réus, dos termos da ação, 

cientificando-os de que poderão apresentarem contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros 

os fatos narrados na inicial.

Altere-se no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se.

Sinop/MT, 24/08/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158584 Nr: 5795-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aniraldo Borges Campos - 

OAB:2.687/MT, DANILO GALADINOVIC ALVIM - OAB:OAB/MT 14.371, 

FERNANDO H. BRANDÃO - OAB:MT/19.221, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT, 

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT, THAÍZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO ALVIM - OAB:OAB/MT 14.756, VILMA LIMA 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:3526-B/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

1.2. Em seguida, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

1.3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

2. Com relação ao pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro 

de proteção ao crédito, considerando-se que os alimentos devidos exigem 

urgentes e imediatas soluções, mostra-se juridicamente possível o pedido 

da parte exequente no intuito de garantir a efetivação dos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente (STJ – REsp 1533206/MG; Rel. 

Min. Luis Felipe Salomao; DJE 01/02/2016).

2.1. Com efeito, como se tem constado nestes autos, a parte exequente 

não tem conseguido, por meio dos tradicionais meios executórios postos a 

sua disposição, satisfazer o seu direito com efetividade, sendo que a 

medida de inclusão no rol de devedores e, neste caso, o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Luiz da Silva Sousa (CPF n. 

213.619.912-91) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 dias, a inclusão aqui determinada.

4. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito.
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5. Intime-se, Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274073 Nr: 12454-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204226 Nr: 6371-64.2014.811.0015

 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: MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA 

ANTONELLI - OAB:OAB/MT 18.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da impugnação às primeiras declarações apresentada às fls. 

149/155, determino a intimação da inventariante, por meio de seu 

advogado, para que manifeste-se nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203817 Nr: 6036-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o pedido formulado pela parte exequente de extinção do 

feito em razão de ter solucionado a lide consensualmente (fls. 58/62), 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231127 Nr: 6305-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICRDS, EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a justificativa apresentada pelo executado às fls. 53/61, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste nos autos, realizando os 

requerimentos que entender cabíveis.

2. Após, vistas ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110544 Nr: 2965-11.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJGCM, LGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 121/126, intime-se pessoalmente o 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da 

execução, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em 

regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito 

alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 

1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Ressalte-se que, precipuamente pelo cálculo acostado à fl. 70, o 

presente cumprimento de sentença se trata dos alimentos que deveriam 

ser percebidos ordinariamente, portanto não estão relacionados ao acordo 

de fls. 63/64.

4. Por oportuno, informe a parte exequente, em 15 (quinze) dias, se o 

acordo de fls. 63/64 foi cumprido.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223422 Nr: 1712-75.2015.811.0015

 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: MK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Processe-se em segredo de justiça.

2. Preliminarmente, recebo a justificativa de fls. 35/36, entretanto indefiro o 

pedido de constatação, vez que é medida prematura neste momento.

3. 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.

4. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com 

o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil.

5. Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.

6. 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.

7. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.
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8. 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.

9. 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.

10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público.

11. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.

12. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257761 Nr: 2366-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 52.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185241 Nr: 6356-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, CCDS, IER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que os exequentes atingiram a maioridade civil (fls. 11 e 

14), intime-os, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

extinção.

2. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos pedidos formulados à 

fl. 57.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191251 Nr: 12890-89.2013.811.0015

 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: ACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA, MDCDS, GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, ALINE EVELLIN MARCON - FASIP (Núcleo 

Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- 

( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI 

DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo 

Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização do 

requerido, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de fls. 83/84 e, por conseguinte, determino a citação da 

parte ré, Geraldo Costa da Silva, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos moldes da decisão de fl. 21.

2. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua em substituição na Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré.

2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Em seguida, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem nos autos, formulando 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

4. Por oportuno, considerando as certidões de fls. 24 e 44-v, dando conta 

da citação das requeridas Jovelina Silva Almeida e Maria da Conceição da 

Silva, bem como que as mesmas não apresentaram peça de defesa, 

decreto a revelia de Jovelina Silva Almeida e Maria da Conceição da Silva 

e, por conseguinte, determino a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis quanto a estas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.

5. Após, retornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229457 Nr: 5289-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fls. 62/63, vez que ainda não foi realizada a partilha 

do imóvel.

2. Por conseguinte, designo nova audiência de saneamento e organização 

do processo para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h30min, nos termos 

do artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil, devendo a parte requerida 

ser intimada no endereço apresentado à fl. 37.

3. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

4. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250102 Nr: 18360-33.2015.811.0015

 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: EDDS, EDDS, ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PEREIRA 

OVALHE-ESTAGIÁRIA - OAB:17539/E, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, 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).

2. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247122 Nr: 16570-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: RBR, FPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Sem delongas, mantenho a sentença de fls. 44/47, nos termos em que 

foi proferida.

2. Entretanto, considerando o fato superveniente, qual seja, a quitação do 

Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade 

Isolada, Mútuo com Obrigações, Baixa de Garantia e Constituição de 

Alienação Fiduciária – Carta de Crédito Individual – FGTS (fls. 27/41), é 

justo relativizar a coisa julgada material, portanto, na sentença proferida 

às fls. 44/47, onde se lê “HOMOLOGO A POSSE”, passa-se a ler 

“HOMOLOGO A PROPRIEDADE”, nestes termos.

 3. Por conseguinte, determino a expedição de formal de partilha em favor 

de Fabiana Patrícia Ferreira e Robson Benites Ribas, devendo ser 

entregue à parte solicitante ou ao advogado subscritor da petição de fls. 

59/60, mediante certidão nos autos.

 4. Certifique-se a Sra. Gestora se houve o recolhimento das custas do 

formal de partilha.

5. Em caso positivo, expeça-se o respectivo formal.

 6. Em caso negativo, intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o recolhimento 

das custas do formal de partilha, sob pena de arquivamento dos autos.

7. Decorrido o prazo sem recolhimento, retornem-se os autos ao arquivo.

8. Havendo o recolhimento das custas, expeça-se o formal de partilha.

9. Procedida à entrega do formal, retornem os autos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais.

10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247094 Nr: 16551-08.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMN, LCDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Isabelle Vieira Vilande da 

Luz - OAB:PR - 83410, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o presente cumprimento de sentença de fls. 42/45.

2. Intime-se o executado – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos 

autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja representado 

pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos 

autos; c. por edital, caso tenha sido citado por edital na fase de 

conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, bem como de 

eventuais custas processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, 

do Código de Processo Civil.

3. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

5. Sem prejuízo das determinações acima, esclareço que o cumprimento 

de sentença nos termos do art. 523 do CPC, se trata de execução por 

quantia certa, portanto, não se contempla neste rito o acréscimo das 

parcelas vincendas previstas na Sumula 309 do STJ, o que só é permitido 

nos casos de execução pelo rito da coação pessoal.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266275 Nr: 7257-92.2016.811.0015

 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: APLS, TLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235267 Nr: 8912-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente. Trata-se de requerimento de ALVARÁ 

JUDICIAL proposto por Ana Dilma do Nascimento Souza, alegando, em 

síntese, que era casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, com 

o “de cujus” Antônio Carlos de Souza, o qual faleceu em 16/06/2015 e, em 

razão de seu falecimento, requer a expedição de alvará para 

levantamento do valor relativo às verbas rescisórias trabalhistas. [...] É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para a requerente proceder ao 

levantamento dos valores referentes à rescisão trabalhista junto à 

Prefeitura Municipal de Sinop/MT, tendo em vista o falecimento de Antonio 

Carlos de Souza, ocorrido em 16/06/2015, o qual era casado com a parte 

autora. Os artigos 1º e 2º da Lei n. 6.858/1980 dispõem que: [...] Constam 

nos autos os documentos pessoais da requerente, comprovando o a 

qualidade de meeira de Antonio Carlos de Souza, oque a legitima para o 

pedido. A inicial veio instruída com cópia do comprovante da rescisão 

trabalhista, documento este expedido pela Prefeitura Municipal desta 

cidade, órgão empregador do falecido (fl. 16). Outrossim, verifica-se que o 

“de cujus” não possui dependentes habilitados na Previdência Social (fl. 

30). Destarte, o pedido tem amparo legal, sendo perfeitamente adequado 

ao caso, visto que restou demonstrado o direito da requerente. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, defiro a 

expedição do alvará pretendido, autorizando a requerente Ana Dilma do 

Nascimento Souza a receber a integralidade do saldo dos valores devidos 

pela Prefeitura Municipal de Sinop-MT à Antonio Carlos de Souza, não 

recebidos em vida pelo respectivo titular, em razão de seu falecimento. e, 

por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente alvará e, em seguida, arquivem-se os autos, com 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 334635 Nr: 12540-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA CRISTINA SAUCEDO, ERIKA CRISTINA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SAUCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o presente cumprimento de sentença de fl. 25 – frente e verso.

2. Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Prestar Alimentos, em conformidade com o Capítulo IV, do Título II, do Livro 

I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.

3. Considerando o lapso temporal percorrido desde o protocolo da petição 

de fl. 25, intime-se a parte exequente, por meio da Defensória Pública, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do 

débito, sob pena de preclusão.

4. Com a juntada do cálculo, intime-se pessoalmente o executado, no 

endereço indicado à fl. 25, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das prestações da obrigação alimentar vencida, prove que já o 

fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar compreenda 

alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 

em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de 

Processo Civil.

5. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

6. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154285 Nr: 2275-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS, MDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada, nos moldes da decisão de fls. 87/87-v, no 

endereço imbricado à fl. 113.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 334769 Nr: 12639-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSP, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIAS PEREIRA ALVARENGA 

ORNAGHI - OAB:OAB/MT 20704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos fotocópia da decisão que fixou 

o valor dos alimentos, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004867-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA (ADVOGADO(A))

JONAS DAS CHAGAS MACHADO (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 

#1004867-64.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS DAS CHAGAS 

MACHADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – REITERO o DESPACHO anterior, especificamente 

no tocante ao último parágrafo do item I, assim, INTIME-SE novamente a 

parte Autora, por meio de seu CAUSIDICO, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, INDICAR com exatidão, a quantidade de “frascos” de que necessita 

fazer uso, BEM COMO, se o medicamento pode ser FRACIONADO, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. DESTACO que, AINDA 

que a PRESCRIÇÃO MÉDICA indique que o medicamento é de uso contínuo, 

para que este Juízo possa DEFERIR o pedido de BLOQUEIO JUDICIAL, é 

preciso estar amparado por informações precisas. EXPLICO! No caso em 

tela, verifica-se que, conforme PRESCRIÇÃO MÉDICA (Id. Num. 13093850 - 

Pág. 4), o “frasco” do medicamento possui 10mg/ml, necessitando a parte 

Autora, de 03 (três) “frascos” para obter a quantidade de 255mg, 

quantidade esta necessária para uma aplicação. A questão é, 10mg/ml 

equivale a 255mg? Se não, o conteúdo que não for usado em uma 

aplicação poderá ser reutilizado? DESTACO que o medicamento é ALTO 

CUSTO, motivo que exige CAUTELA, eis que deve-se ter CONSCIÊNCIA 

que ainda estamos diante de DINHEIRO PÚBLICO, ademais, é do 

entendimento deste Juízo que o BLOQUEIO JUDICIAL deve ser efetivado 

em período não superior a 12 (doze) meses, ainda que o uso seja 

CONTÍNUO. II – COM a RESPOSTA, façam-me os AUTOS em CONCLUSÃO. 

Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008077-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI TRABUCO (REQUERENTE)

HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUCHETTI FENERICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008077-26.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GILVANI TRABUCO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata; Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009781-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009781-11.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Previamente à ANÁLISE do PETITÓRIO 

constante no ID. 13601582, CERTIFIQUE-SE, nos termos da PETIÇÃO de ID. 
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14246728, o envio “ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

cálculos de atualização e deduções tributárias”, em consonância ao 

disposto no ANEXO II do PROVIMENTO nº 11/2017-CM (art. 3º); II – Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008433-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (ADVOGADO(A))

JONAS EDU GRUEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008433-55.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: JONAS EDU GRUEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Previamente à ANÁLISE do PETITÓRIO constante 

no ID. 14791252, CERTIFIQUE-SE o CUMPRIMENTO do ITEM II do 

DESPACHO de ID. 12213983; II – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009869-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009869-49.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Previamente à ANÁLISE do PETITÓRIO 

constante no ID. 12885413, CERTIFIQUE-SE, nos termos da PETIÇÃO de ID. 

10725980, o envio das “cópias essenciais ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o cálculo e as devidas deduções”, em 

consonância ao disposto no ANEXO II do PROVIMENTO nº 11/2017-CM 

(art. 3º); II – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (EXEQUENTE)

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000076-23.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Conforme DECISÃO de ID. 10814504, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da 

parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.704,67 (um mil e setecentos e 

quatro reais e sessenta e sete centavos), mediante ALVARÁ eletrônico 

de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000221-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000221-11.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Diante dos 

PETITÓRIOS do AUTOR em ID. 14659236 e do ESTADO DE MATO GROSSO 

em IDs. 14771925 e 13398317, os quais, em linhas gerais, não se opõem 

“ao pedido de inexigibilidade das certidões de regularização fiscal, para a 

específica contratação dos serviços apurados nesta ação” por parte da 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO, desde que “estipulado prazo para regularização dos débitos 

junto ao fisco”, e, ainda, segundo o próprio ESTADO DE MATO GROSSO 

de que “é fato público e notório que o Hospital Santo Antônio, administrado 

pela Fundação peticionante, é o Nosocômio da região com porte e 

estrutura para propiciar um atendimento adequado aos munícipes de Sinop 

usuários do Sistema Único de Saúde”, bem como “a Secretaria de Estado 

de Saúde informa, por meio do Ofício n° 529/2018/GBSES (em anexo), a 

formalização de Instrumento de Pactuação com a Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio, devidamente assinado, 

com a definição dos serviços médicos e hospitalares que continuarão 

sendo prestados pela Unidade Hospitalar”, DESIGNO o DIA 28/08/2018 às 

14:30hrs, para a realização da AUDIÊNCIA de COMPOSIÇÃO das PARTES, 

nos termos do art. 3º, parágrafos 2º e 3º, art. 6º e art. 139, inciso V, 

todos do CPC/2015, a fim de que seja FORMALIZADA a 

CONTRATUALIZAÇÃO ventilada – ESTADO DE MATO GROSSO e 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP. Da leitura dos 

dispositivos alhures indicados, depreende-se que o Estado-Juiz: (i) deve 

tentar buscar a solução consensual de conflitos (CPC/2015, art. 3º, § 2º); 

(ii) deve estimular a solução consensual de conflitos, inclusive no curso 

de processo judicial (CPC/2015, art. 3º, § 3º); (iii) deve cooperar para que 

se obtenha decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável; (iv) 

deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição (CPC/2015, art. 139, 

inciso V). No mesmo sentido, o ESTADO DE MATO GROSSO, em ID. 

13398317, aduz “que o propósito da presente Ação Civil Pública consiste 

na manutenção dos citados serviços Hospitalares para o Município de 

Sinop e Região, bem como que o Estado, ao pactuar a manutenção desses 

serviços com o Hospital Santo Antônio, atende plenamente ao objeto da 

demanda”. Ademais, diz-se que a JURISDIÇÃO opera por meio do 

processo, o qual tem caráter instrumental e que busca a EFETIVIDADE do 

DIREITO. Esta visão, representativa de um avanço de concepção, merece, 

sob a ótica deste Magistrado, um ligeiro acréscimo: além de INSTRUMENTO 

de EFETIVAÇÃO do DIREITO a JURISDIÇÃO também deve ser INCLUSIVA, 

na medida em que a validação dos DIREITOS SOCIAIS é o único caminho 

para a superação da indigência. JURISDIÇÃO INCLUSIVA, portanto, como 

atividade de VALIDAÇÃO dos DIREITOS SOCIAIS insertos na Constituição 

e nas leis, de sorte que tem por fulcro o direito positivo. Neste sentido, não 

importa a criação do direito como fenômeno jurídico, mas o fenômeno 

social através da criação de uma situação de cidadania mediante a 

inclusão. É nesse aspecto que nos deparamos com o DIREITO à SAÚDE, o 

qual é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento, 

ainda, no PRINCÍPIO da DIGNIDADE HUMANA, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em 

iminente e concreto risco. Assim, o DIREITO à SAÚDE - DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL do homem, contido no artigo 6º da Constituição da 

República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por essas razões, é que este MAGISTRADO NÃO 

ADMITIRÁ que o ESTADO DE MATO GROSSO continue “empurrando” o 

problema “com a barriga”, tampouco que o HOSPITAL em questão 

“ameace” paralisar seus atendimentos, na medida em que os médicos 

“cruzariam os braços” e não realizariam quaisquer serviços. Ora, ao 

ESTADO paira seu DEVER CONSTITUCIONAL de GARANTIR, mediante 

POLÍTICAS SOCIAIS e ECONÔMICAS, a PROMOÇÃO da SAÚDE PÚBLICA, 

e, aos MÉDICOS, salvo período de férias e licenças, eis que também 

podem adoecer, devem HONRAR o JURAMENTO de HIPÓCRATES, 

praticando a medicina com honestidade e respeito, podendo, portanto, 

incidir a ambos as SANÇÕES CIVIL, PENAL (CRIMES de DESOBEDIÊNCIA e 

PREVARICAÇÃO) e ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, 
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do CPC/2015. Em outras palavras, este MAGISTRADO NÃO ADMITIRÁ a 

INOPORÊNCIA ESTATAL, tampouco que os MÉDICOS daquela Unidade 

Hospitalar “cruzem os braços”, como “anunciado” há alguns dias perante 

este mesmo Juízo, sob pena, até mesmo, de DECRETAÇÃO de PRISÃO por 

DESOBEDIÊNCIA, na medida em que este Magistrado não “fará ouvidos 

moucos” para essa situação. II – Sendo assim, INTIMEM-SE as PARTES do 

presente DESPACHO, devendo o AUTOR ser INTIMADO PESSOALMENTE, 

nos termos das suas PRERROGATIVAS insculpidas na L.O.M.P, ficando 

AUTORIZADO, ainda, o CONTATO TELEFÔNICO com o REQUERIDO 

ESTADO de MATO GROSSO, na pessoa do GOVERNADOR do ESTADO, 

Sr. PEDRO TAQUES, ou quem por ele responder, bem como com o 

PROCURADOR SIGNATÁRIO da PETIÇÃO de ID. 14771925, e, com os 

ADVOGADOS do HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, o que deverá ser 

CERTIFICADO; III - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006515-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. FIORINI COMERCIO DE PNEUS E PECAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006515-79.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: A. R. FIORINI 

COMERCIO DE PNEUS E PECAS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006628-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006628-33.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ADRIANA MARIA 

DE SOUZA, JOAO BATISTA DUARTE Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006678-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINEI DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE RIBEIRO SANTA ANA BETTCURT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006678-59.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DINEI DA COSTA REQUERIDO: LUCILENE RIBEIRO SANTA 

ANA BETTCURT, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006655-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DHIOGO RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006655-16.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARCOS DHIOGO RAMOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006791-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENO DE CARLOS TOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006791-13.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 

REQUERIDO: FILOMENO DE CARLOS TOSO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006859-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROGERIO MENDES - ME (REQUERIDO)

JOSE CAETANO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCOS ROGERIO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006859-60.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

REQUERIDO: MARCO ROGERIO MENDES - ME, JOSE CAETANO DE 

SOUZA, MARCOS ROGERIO MENDES Vistos etc. # 

1006859-60.2018.8.11.0015 I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006857-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUELI DE FATIMA CARDOSO (REQUERIDO)

SIRLEY CARDOSO SANTIAGO (REQUERIDO)

SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006857-90.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

REQUERIDO: SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA, SUELI DE FATIMA 

CARDOSO, SIRLEY CARDOSO SANTIAGO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006734-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENO DE CARLOS TOSO (REQUERIDO)

LUIZ INFANTE (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA CORBALAN SIMOES INFANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006734-92.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIDO: FILOMENO DE CARLOS TOSO Vistos etc. I - CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II – Com o objetivo de 

colher o depoimento pessoal da requerida, conforme deprecado, designo 

AUDIÊNCIA para o dia 30/10/2018 às 15:30 hrs; III - ADVIRTO quanto ao 

art. 385, § 1º do CPC/2015, que dispõe que “se a parte, pessoalmente 

intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena.”; IV – Comunique-se o Juízo de origem; V – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006705-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BERNARDI (ADVOGADO(A))

ARI PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006705-42.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ARI PRESTES DE OLIVEIRA Vistos etc. I - CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II – Com o objetivo de 

inquirir a testemunha conforme deprecado, designo AUDIÊNCIA para o dia 

30/10/2018 às 14:30 hrs; III - ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES 

quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe que “cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”; IV 

– Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC/2015; V – Tratando-se de testemunha arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, a intimação será feita via 

judicial (art. 455, §4º, IV do CPC); VI – DETERMINO ao ADVOGADO que 

COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data da 

audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, 

CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da 

INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC. VII – 

Comunique-se o Juízo de origem; VIII – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006825-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006825-85.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

KEILA CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005765-14.2017.8.11.0015 AUTOR: 

KEILA CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Concomitantemente, 

DETERMINO que, a parte REQUERENTE, no mesmo prazo, APRESENTE 

provas que demonstrem a não percepção do auxílio alimentação no 13º 

salário; III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008899-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008899-49.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JAIR GOMES PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, apuro que se perfaz a REVELIA do REQUERIDO, 

eis que CITADO acerca da demanda contra ele ajuizada, quedou-se 

INERTE, nada contrapondo à pretensão da parte Autora, conforme 

CERTIDÃO de ID nº 10752701 e, dessa forma, os autos vieram-me em 

conclusão para sentença, em razão do POSTULADO de ID nº 10703834 

no qual a parte Autora pugna pelo julgamento antecipado da lide; II – 

Todavia, mesmo ante a revelia, preserva-se a LIVRE APRECIAÇÃO da 

PROVA, eis que a PRESUNÇÃO erguida pela CONFISSÃO FICTA do art. 

344 do CPC/2015 é ESSENCIALMENTE RELATIVA e, ainda, tanto a 

DOUTRINA, como a JURISPRUDÊNCIA são UNÍSSONAS no ENTENDIMENTO 

de que os EFEITOS da REVELIA NÃO CORREM contra a FAZENDA 

PÚBLICA, porque seus DIREITOS são INDISPONÍVEIS; III – Dessa forma, 

nos termos do artigo 346, parágrafo único do CPC/2015, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO ou, se for o caso, JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE; IV – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 
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CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008951-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ZILDO JOAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008951-45.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ZILDO JOAO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, apuro que se perfaz a REVELIA do REQUERIDO, 

eis que CITADO acerca da demanda contra ele ajuizada, quedou-se 

INERTE, nada contrapondo à pretensão da parte Autora, conforme 

CERTIDÃO de ID nº 10752710 e, dessa forma, os autos vieram-me em 

conclusão para sentença, em razão do POSTULADO de ID nº 10703013 

no qual a parte Autora pugna pelo julgamento antecipado da lide; II – 

Todavia, mesmo ante a revelia, preserva-se a LIVRE APRECIAÇÃO da 

PROVA, eis que a PRESUNÇÃO erguida pela CONFISSÃO FICTA do art. 

344 do CPC/2015 é ESSENCIALMENTE RELATIVA e, ainda, tanto a 

DOUTRINA, como a JURISPRUDÊNCIA são UNÍSSONAS no ENTENDIMENTO 

de que os EFEITOS da REVELIA NÃO CORREM contra a FAZENDA 

PÚBLICA, porque seus DIREITOS são INDISPONÍVEIS; III – Dessa forma, 

nos termos do artigo 346, parágrafo único do CPC/2015, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO ou, se for o caso, JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE; IV – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003802-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

ITALO GUZZO NETO (AUTOR(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003802-68.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ITALO GUZZO NETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO 

a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007516-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASAGRANDE (ADVOGADO(A))

INES SALETTE CHAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007516-02.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): INES SALETTE CHAIA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com 

inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 

319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de 

modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do 

CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para 

SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO 

ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277855 Nr: 14730-32.2016.811.0015

 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: JULIANA TIDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:MT - 21.797/O, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 

-OAB/MT

 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, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218682 Nr: 17438-26.2014.811.0015

 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: REINALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação quanto aos autos requerendo o que lhe é de direito, já que 

mesmo devidamente intimado os requeridos Estado de Mato Grosso e 

Município de Sinop não se manifestaram, conforme fls. 59 e 101/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177409 Nr: 13206-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - 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, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176073 Nr: 11741-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SINOPENSE LTDA., CAMILA DE 

PAULA BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ZANELLA 

FURLANETTI - OAB:13.825-MT

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243209 Nr: 14012-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 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, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito, já 

que o requerido Estado de Mato Grosso não se manifestou quanto aos 

autos, conforme certidão de citação de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185058 Nr: 6167-54.2013.811.0015

 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: ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA, ELIDE DE ARAÚJO 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 69/82, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188801 Nr: 10099-50.2013.811.0015

 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: FERNANDO ROGERIO GUERRA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – CUMPRA-SE a DECISÃO de fls. 135;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260132 Nr: 3778-91.2016.811.0015

 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: ROBERVAL PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO 

(USP) - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO 

CARLOS, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

 I – DEFIRO o PEDIDO de fls. 301-302, por conseguinte, OFICIE-SE o 

CARTÓRIO do 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL de SINOP/MT para que, no prazo 

mais exíguo possível, INFORME a este Juízo se o Requerente ROBERVAL 

PIRES DA SILVA (CPF: 885.326.581-72) foi a ÓBITO, sendo o caso, 

ENCAMINHE cópia da CERTIDÃO de ÓBITO aos autos.

 II – Com o APORTE, façam-me os autos em conclusão.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260821 Nr: 4196-29.2016.811.0015

 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: CELIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – REVOGO o DESPACHO de fls. 157;

 II – Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 162732 Nr: 10538-32.2011.811.0015

 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: MARIA VANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – CERTIFIQUE-SE quanto eventual TRÂNSITO em JULGADO da 

SENTENÇA de fls. 59;

 II – Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209265 Nr: 10399-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FAVERO LOSS, MARISTELA FATIMA 

FAVERO LOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA DE LIMA SILVA 

- OAB:MT -12687-B, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR 

interposta por PAULO HENRIQUE FAVERO LOSS em desfavor da 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – CAMPUS 

SINOP.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela homologação da desistência da ação, eis que não 

tem mais interesse no prosseguimento do feito.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 114-115 a parte 

Autora pugna pela homologação do pedido de desistência, eis que não tem 

mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do CPC/2015.

TRASLADE-SE cópia ao processo em apenso.

 Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 224637 Nr: 2544-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FAVERO LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CÉZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12.985-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARIA DE LIMA 

SILVA - OAB:MT -12687-B, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR 

interposta por PAULO HENRIQUE FAVERO LOSS em desfavor da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – CAMPUS 

SINOP.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela homologação da desistência da ação, eis que não 

tem mais interesse no prosseguimento do feito.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 114-115 a parte 

Autora pugna pela homologação do pedido de desistência, eis que não tem 

mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do CPC/2015.

TRASLADE-SE cópia ao processo em apenso.

 Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191925 Nr: 13560-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTOEST - PRESTADORA ESPECIALIZADA 

DE SERVIÇO GERAIS LTDA, CAROLINE LUISA DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – REITERO a intimação do REQUERENTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se MANIFESTE quanto ao PROSSEGUIMENTO do FEITO, sob 

pena de EXTINÇÃO;

 II – Após, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 7695-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADEMIL JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO /MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CIENTE do teor da PETIÇÃO de fls. 68, ANOTE a SERVENTIA de que 

doravante, as intimações da parte REQUERENTE, deverão ser realizadas 

em nome do subscritor da referida petição;

 II – Após, CUMPRA-SE a DECISÃO DE SANEAMENTO de fls. 66;

III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221636 Nr: 663-96.2015.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, ROGERIO 

ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16405, YUN KI LEE - OAB:131.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – CIENTE do teor da PETIÇÃO de fls. 279-280, ANOTE a SERVENTIA de 

que doravante, as intimações da parte REQUERENTE, deverão ser 

realizadas em nome do subscritor da referida petição;

 II – Após, CUMPRA-SE o item III do DESPACHO de fls. 236;

III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 109039 Nr: 1373-29.2009.811.0015

 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: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CERTIFIQUE-SE quanto eventual TRÂNSITO em JULGADO da 

SENTENÇA de fls. 95-101;

 II – Após, REMETA-SE ao Egrégio TJMT para o REEXAME NECESSÁRIO, 

com as nossas homenagens, conforme inciso I do artigo 496 do CPC/2015;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 163788 Nr: 11708-39.2011.811.0015

 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: VILSON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – CERTIFIQUE-SE quanto eventual TRÂNSITO em JULGADO da 
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SENTENÇA de fls. 101-108;

 II – Após, REMETA-SE ao Egrégio TJMT para o REEXAME NECESSÁRIO, 

com as nossas homenagens, conforme inciso I do artigo 496 do CPC/2015;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88102 Nr: 5523-24.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INTIME-SE a parte REQUERENTE a ADEQUAR os CÁLCULOS nos 

termos da SENTENÇA TRASLADADA em fls. 102-108;

 II – Com o aporte, CONCLUSO para HOMOLOGAÇÃO dos CÁLCULOS;

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112871 Nr: 5253-29.2009.811.0015

 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: RAIMUNDO NONATO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – INTIME-SE a parte REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se MANIFESTE quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pelo REQUERIDO em fls. 123-124;

 II – Com o aporte, CONCLUSO;

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254042 Nr: 199-38.2016.811.0015

 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: OSMAR LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – DEIXO de APRECIAR o PETITÓRIO de fls. 100-101, em razão do 

RECURSO de APELAÇÃO interposto pelo REQUERIDO;

 II - AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º, do CPC/2015);

III – REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas homenagens.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189578 Nr: 10974-20.2013.811.0015

 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: CRISTIANE FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos pela parte REQUERIDO insurgindo-se quanto à suposta OMISSÃO 

na SENTENÇA proferida. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Breve Relato. Decido. (...) Logo, quanto as alegações de OMISSÃO e 

CONTRADIÇÃO na SENTENÇA retro, CONSIGNO que o que pretende a 

EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almeja ADEQUAR a DECISÃO ao 

SEU ENTENDIMENTO. No caso presente, o OBJETIVO da Embargante é o 

de, nitidamente, SUBSTITUIR a SENTENÇA que lhe foi DESFAVORÁVEL. 

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS quando 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC ou evidenciada 

PRETENSÃO de REAPRECIAÇÃO da CAUSA. “Ex positis”, CONHEÇO dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, mas NEGO PROVIMENTO, por 

não vislumbrar qualquer OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO na DECISÃO 

objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245183 Nr: 15225-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA, DILVO 

RUFATTO, CEZAR GENTIL ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, com fulcro no art. 1.023, do 

CPC/2015, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos. CONSERVEM-SE os demais ELEMENTOS daquela SENTENÇA. 

REVOGO o DESPACHO de fls. 251-252, eis que não houve o trânsito em 

julgado da sentença. Por fim, CERTIFIQUE-SE quanto eventual TRÂNSITO 

em JULGADO da SENTENÇA, e após, REMETA-SE ao Egrégio TJMT para o 

REEXAME NECESSÁRIO, com as nossas homenagens. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 234811 Nr: 8612-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO ZOTTIS - DENTISTA, CESAR 

ANTONIO ZOTTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INFORME nos autos se REMANESCE algum VALOR referente as CDA de 

nº 3943/2015 e 3944/2015;

 II – Após, CONCLUSO para SENTENÇA.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 279624 Nr: 15744-51.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP (HOSPITAL REGIONAL DE SINOP), SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN RUBIN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – DETERMINO a JUNTADA do referido DOCUMENTO que consta como 

LEMBRETE no Sistema Apolo;

 II - Com o aporte, CONCLUSO para DECISÃO de SANEAMENTO;

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 225254 Nr: 2904-43.2015.811.0015

 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: ÁLLEF DE OLIVEIRA LOURA, ELIZABETE LOPES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se que o AUTOR ALLEF DE 

OLIVEIRA LOURA, durante a tramitação processual, atingiu a 

MAIORIDADE, razão pela qual DETERMINO, nos termos do art. 76 do 

CPC/2015, a REGULARIZAÇÃO de sua REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como que INFORME aos autos o 

ENDEREÇO ATUALIZADO do REQUERENTE;

 II - CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação do PETITÓRIO de fls. 

126-127;

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174040 Nr: 9368-88.2012.811.0015

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO, em 

razão de possuir MATÉRIAS ANÁLOGAS, evitando, assim, DECISÕES 

CONFLITANTES;

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172284 Nr: 7229-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173656 Nr: 8891-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – DETERMINO a JUNTADA do referido DOCUMENTO que consta como 

LEMBRETE no Sistema Apolo;

 II – Com o aporte, CONCLUSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 8486-39.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante das INFORMAÇÕES do PETITÓRIO de fls. 192-195 DETERMINO a 

REMESSA dos presentes AUTOS ao CONTADOR JUDICIAL para apuração 

dos cálculos, bem como as devidas compensações de valores pagos pelo 

INSS ao EXEQUENTE;

 II – Após, INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015;

III - CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 120894 Nr: 71-28.2010.811.0015

 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: JOSSUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:MT - 7229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta 

por JOSSUE DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Perscrutando os autos, verifica-se que o REQUERENTE foi intimado para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

conforme despacho de fls. 53 e 57.

 Informa o REQUERENTE, conforme CERTIDÃO de fls. 67, que a “não 

possui interesse no prosseguimento da ação, tendo em vista que ele está 

aposentado pelo INSS”.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a CERTIDÃO do OFICIAL DE JUSTIÇA 
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de fls. 67 a parte Autora alega “não possui interesse no prosseguimento 

da ação, tendo em vista que ele está aposentado pelo INSS”, ou seja, não 

possui mais interesse sobre o objeto da demanda, o que conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221225 Nr: 415-33.2015.811.0015

 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: FABIANA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EDUARDO BABINSKI - 

OAB:OAB/MT 18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. I – DECISÃO DE SANEAMENTO; II - SEM 

CONCILIAÇÃO; III – PARTES REPRESENTADAS; IV – Pelo REQUERIDA foi 

hasteada PRELIMINAR que seja APRECIADO em fase de SENTENÇA; V – 

PROVAS: Pelo REQUERENTE foi postulada às fls. 129 a PRODUÇÃO de 

PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL do representante da 

REQUERIDA. Pelo REQUERIDO foi postulada às fls. 128 que NÃO há 

PROVAS a serem produzidas. Cumpre consignar que encontra-se 

precluso (PRECLUSÃO CONSUMATIVA)o direito do REQUERIDO, ante ao 

requerimento de julgamento antecipado da lide (fls. 128), manifestando 

estar satisfeita com as provas constantes dos autos, o direito de pleitear a 

PRODUÇÃO de OUTRAS PROVAS. (...) VI – Por outro lado, diante da 

alegação do REQUERENTE que “devolveu o imóvel, entregando as chaves 

no mesmo dia para a assistente social da época”, verifica-se, assim, a 

necessidade de comprovação de tal fato, por esta razão, NOMEIO, a 

ASSISTENTE SOCIAL credenciada no Poder Judiciário desta Comarca, a 

Sra. Ana Maria C.C.S. Macedo, Matrícula nº 9089, que DILIGENCIE na 

unidade habitacional, situada à Rua Um, Quadra 04, Casa 09, Residencial 

Vida Nova, a fim de ser CONSTATADO EVENTUAL RELAÇÃO entre a 

REQUERENTE e o IMÓVEL. VII – CONCLUÍDA a DILIGÊNCIA e com o 

APORTE do RELATÓRIO SOCIAL, façam-me os autos em CONCLUSÃO 

para DELIBERAÇÕES. VIII - DOU O FEITO COMO SANEADO; IX - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196874 Nr: 18599-08.2013.811.0015

 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: SEBASTIÃO RIBEIRO DE FARIAS, RODOLFO RIBEIRO DE 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente VAGA EM LEITO DE 

UTI. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 22-26, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 248958 Nr: 17662-27.2015.811.0015

 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: IRENO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA PARA 

RETIRADA DE NEOPLASIA PARÊNQUIMA PANCREÁTICA. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 52-55, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 

o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO 

e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao 

causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro 

rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na 

proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não 

haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se 

que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em 

partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 

1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 

21/06/2000). Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO 

VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do 

CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191512 Nr: 13143-77.2013.811.0015

 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: TEREZINHA PASQUOA VANNI, RICARDO CESAR 

ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente TRATAMENTO 

NEUROCIRÚRGICO E DE LEI EM UTI. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 18-20, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 
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I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217142 Nr: 16412-90.2014.811.0015

 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: LUANA MARCON COLLA, FÁTIMA LUIZA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente TRATAMENTO 

CIRURGICO DE JOELHO ESQUERDO. Por conseguinte, CONFIRMO a 

MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA 

por meio da DECISÃO de fls. 24-27, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que 

se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, 

também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela 

redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição 

prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em 

NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO 

LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a 

certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182070 Nr: 3002-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por DORIVAL DE FREITAS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

a Defensoria pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 197 a Defensoria 

pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 

da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso III, 

do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191741 Nr: 13369-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIÃO TORT MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JULIÃO TORT 

MARTINEZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Decorrida a marcha processual, já em fase de execução de sentença, a 

parte Requerente informou às fls. 114 que “os medicamentos vindicados 

estão sendo devidamente disponibilizados”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

 É o Relatório. Decido.

O artigo 924, II do CPC/2015 prescreve que “extingue-se a execução 

quando: a obrigação for satisfeita”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, II, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243536 Nr: 14181-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDA DE LIMA SOARES, GESSI DE LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA interposta por CANDIDA DE LIMA SOARES, neste ato 

representada por GESSI DE LIMA SOARES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente veio a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 89.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que às fls. 89 há a informação de que a 

parte Requerente veio a óbito, de maneira que se perfaz nestes autos a 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz a presente demanda a 

outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 
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em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221878 Nr: 809-40.2015.811.0015

 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: EMANUELLY MORAES, LEIDIANE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA interposta por EMANUELLU MORAES, neste ato representada 

por LEIDIANE MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente veio a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 53.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que às fls. 53 há a informação de que a 

parte Requerente veio a óbito, de maneira que se perfaz nestes autos a 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz a presente demanda a 

outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218435 Nr: 17284-08.2014.811.0015

 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: SEBASTIAO CELESTINO RIBEIRO, VALDIRENE 

CELESTINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 72, que informa que “nenhum dos 

tratamentos vindicados foram disponibilizados, nem pelos requeridos e 

nem por qualquer particular”, DETERMINO a EXPEDIÇÃO dos competentes 

A L V A R Á S  d e  L I B E R A Ç Ã O  e  c o n s e q u e n t e m e n t e 

LEVANTAMENTO/DEVOLUÇÃO ao ESTADO de MATO GROSSO dos 

valores bloqueados em fls. 33-35;

 II – Após, CONCLUSO para SENTENÇA.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277441 Nr: 14489-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA SOUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por ANA LUCIA SOUZA FERNANDES em face de 

ESTADO de MATO GROSSO e MUNICÍPIO de SINOP.

 Decorrida a marcha processual, já em fase de execução de sentença, a 

parte Requerente informou às fls. 91 que “o tratamento pleiteado foi 

disponibilizado pelo particular FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP – SANTO ANTONIO, através de bloqueio judicial”.

BLOQUEIOS JUDICIAIS às fls. 80-82. NOTA FISCAL às fls. 59, com a 

discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL às fls. 87.

 Após, os autos vieram-me em conclusão.

 É o Relatório. Decido.

O artigo 924, II do CPC/2015 prescreve que “extingue-se a execução 

quando: a obrigação for satisfeita”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, II, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183248 Nr: 4258-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON NOGUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 108, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO 

de ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO 

desse VALOR ATUALIZADO em favor do ESTADO DE MATO GROSSO;

II – Após, CONCLUSO para SENTENÇA.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209034 Nr: 10221-29.2014.811.0015

 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: DAVID WILLIAN MENDES DOS SANTOS, LUIS BOTELHO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA interposta por DAVID WILLIAN MENDES DOS SANTOS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente veio a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 81.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que às fls. 81 há a informação de que a 

parte Requerente veio a óbito, de maneira que se perfaz nestes autos a 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz a presente demanda a 

outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 555 de 711



 Cod. Proc.: 251409 Nr: 19023-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO FRAÇOSO NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA interposta por NIVALDO FRAÇOSO NORONHA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela homologação da desistência da ação, eis que não 

tem mais interesse no prosseguimento do feito.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 45 a parte Autora 

pugna pela homologação do pedido de desistência, eis que não tem mais 

interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219257 Nr: 17848-84.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por DIEGO LIMA SOARES em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela perda do objeto da ação, eis que o tratamento, 

CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA não se faz mais necessário.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 33 a parte Autora 

pugna pela homologação do pedido de perda do objeto da ação, eis que 

não tem mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 198463 Nr: 1376-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MYSA MACHADO 

DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP.

 Decorrida a marcha processual, já em fase de execução de sentença, a 

parte Requerente informou às fls. 134 que “os medicamentos vindicados 

estão sendo devidamente disponibilizados”.

BLOQUEIOS JUDICIAIS às fls. 32-34 e 124-126. NOTA FISCAL às fls. 44 e 

51 com a discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL às fls. 48 e 126.

 Após, os autos vieram-me em conclusão.

 É o Relatório. Decido.

O artigo 924, II do CPC/2015 prescreve que “extingue-se a execução 

quando: a obrigação for satisfeita”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, II, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218902 Nr: 17590-74.2014.811.0015

 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: JURANDIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por JURANDIR PEREIRA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

 Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

a Defensoria pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 29 a Defensoria 

pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 

da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso III, 

do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216485 Nr: 15984-11.2014.811.0015

 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: ANALDO LEMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 
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(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203954 Nr: 6149-96.2014.811.0015

 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: ANDREIA GREGORIO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO DE 2009 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento da ação; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter 

sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 

1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231296 Nr: 6404-20.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA TOMOKO MANZANO NOGAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258701 Nr: 2914-53.2016.811.0015

 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: INÊS DA SILVA SEVINHAGO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do 

CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os 

quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193359 Nr: 15122-74.2013.811.0015

 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: VALDECI ALVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2008 até a 

data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento da ação; c) ADICIONAL NOTURNO dos meses faltantes; d) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário; e) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 
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2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246058 Nr: 15899-88.2015.811.0015

 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 APARECIDA SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200573 Nr: 3218-23.2014.811.0015

 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: LILIAN VIZZOTO ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260353 Nr: 3940-86.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208254 Nr: 9636-74.2014.811.0015

 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: MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 257994 Nr: 2497-03.2016.811.0015

 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: EDVALDO LUCIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244542 Nr: 14787-84.2015.811.0015

 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: VANTUIL MAZZEROCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231120 Nr: 6298-58.2015.811.0015

 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 FACHINETTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205464 Nr: 7352-93.2014.811.0015

 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: MARIA ADRIANA GUEREIRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231102 Nr: 6281-22.2015.811.0015

 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: FERNANDO MASSAKI MASHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 
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19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218616 Nr: 17390-67.2014.811.0015

 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: CELSO GREGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274496 Nr: 12776-48.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANGEL CURVO DE CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc. (...) “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad 

quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos 

servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 

30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração 

básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por 

ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237619 Nr: 10494-71.2015.811.0015

 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: JONI MARIA DE FREITAS FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad 

quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos 

servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 

30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração 

básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por 

ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231700 Nr: 6656-23.2015.811.0015

 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: MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.201, MONIQUE KELLER C. OLIVEIRA - ESTAGIÁRIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. (...) “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da 

Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da 

perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, 

obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo 

‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos 

servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 

30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração 

básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) 
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CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por 

ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230135 Nr: 5664-62.2015.811.0015

 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: LIDIA MILANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em 

favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

“ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a 

restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, 

aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados 

da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, 

bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil/2015. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230451 Nr: 5850-85.2015.811.0015

 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: MÁRCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em 

favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

“ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a 

restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, 

aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados 

da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, 

bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil/2015. (...) Em não havendo interposição de 

recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, 

do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

reexame necessário desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210900 Nr: 11683-21.2014.811.0015

 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: CARLOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CATETERISMO 

CARDIACO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 16-19, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246156 Nr: 15963-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE TROCA 

DE GERADOR DE MARCAPASSO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 19-22, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 
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e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277409 Nr: 14469-67.2016.811.0015

 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: NADIR CUSTODIO MAFRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente DISFOR 11G 30 

SACHES/MÊS, USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 25-28, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227827 Nr: 4314-39.2015.811.0015

 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: SERGIO AFLANIO VIEIRA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ANGIOPLASTIA. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 18-24, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO 

do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256509 Nr: 1684-73.2016.811.0015

 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: SILEIDE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, ANDREIA 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL 

ABDOMINAL. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 20-23, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 247868 Nr: 17027-46.2015.811.0015

 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: EVA MAIRA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA interposta por EVA MAIRA SANTOS DA SILVA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela homologação da desistência da ação, eis que o 

tratamento pleiteado já foi realizado.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 35 a parte Autora 

pugna pela homologação do pedido de desistência, eis que não tem mais 

interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 
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ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 158502 Nr: 5707-38.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por HUGO MACIEL DE 

OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP.

 Decorrida a marcha processual, já em fase de execução de sentença, a 

parte Requerente informou às fls. 327 que “os medicamentos vindicados 

estão sendo devidamente disponibilizados”.

RECIBOS de ENTREGA do MUNICÍPIO de SINOP às fls. 119, 120, 135, 153, 

155 comprovando fornecimento dos medicamentos.

BLOQUEIOS JUDICIAIS e NOTA FISCAL em fls. retro com a discriminação 

dos valores e ALVARÁ JUDICIAL.

 Após, os autos vieram-me em conclusão.

 É o Relatório. Decido.

O artigo 924, II do CPC/2015 prescreve que “extingue-se a execução 

quando: a obrigação for satisfeita”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, II, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 157974 Nr: 5131-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON DOS SANTOS SOUZA, MARIA CREUZA 

DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta por 

HEMERSON DOS SANTOS SOUZA neste ato representado por MARIA 

CREUZA DOS SANTOS PIRES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

a Defensoria pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 47 a Defensoria 

pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 

da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso III, 

do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181262 Nr: 2167-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO COUTO ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 146-147, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 901,00, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 93766 Nr: 815-91.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 280, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 48.460,55, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204943 Nr: 6958-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 41-42, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 17.307,87, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189364 Nr: 10714-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATUIRES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 74-75, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 4.421,00, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221743 Nr: 722-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILTON HESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESCLAREÇA quanto ao PEDIDO formulado às fls. 165, 

referente à repartição dos honorários contratuais, eis que o CONTRATO 

DE HONORÁRIOS juntado às fls. 178-179 foi firmado apenas entre uma 

das Advogadas;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230156 Nr: 5685-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARISTIDES GOMES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 162-163, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.000,95, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274458 Nr: 12740-06.2016.811.0015

 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: ELISANDRA RIGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por ELISANDRA RIGOTTI em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela perda do objeto da ação, eis que o tratamento 

pleiteado já foi realizado.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 130 a parte Autora 

pugna pela homologação do pedido de perda do objeto da ação, eis que 

não tem mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 233562 Nr: 7823-75.2015.811.0015

 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: ROSA MARIA CARLOS DA SILVA, ADAILTON LUIZ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por ROSA MARIA CARLOS DA SILVA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela perda do objeto da ação, eis que o tratamento, 

TRATAMENTO ENDOVASCULAR COM ANGIOPLASTIA, pleiteado já foi 

realizado.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 43 a parte Autora 

pugna pela homologação do pedido de perda do objeto da ação, eis que 

não tem mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217395 Nr: 16582-62.2014.811.0015

 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: GERONIMO LEONARDO DE PAULA BEVILAQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Destarte, INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 175, no que tange 

a “CIRURGIA COMPLEMENTAR PARA AJUSTAR UMA DEFORMIDADE 

NASAL, TRATANDO-SE DE RINOPLASTIA REPARADORA”. Por outro lado, 

verifico que a PETIÇÃO de fls. 175 a parte Autora pugna pela 

homologação do pedido de perda do objeto da ação, eis que o tratamento 

pleiteado EXAME DE VIDEONASOSCOPIA já fora realizado, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO, ante o PEDIDO de ausência de legitimidade ou de interesse 

processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Após, 

ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 202212 Nr: 4672-38.2014.811.0015

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em favor de EDÉSIO JOSÉ DA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 564 de 711



Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo a 

parte Autora pugna pela perda do objeto da ação, eis que o tratamento 

pleiteado já foi realizado.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 69-70 a parte 

Autora pugna pela homologação do pedido de perda do objeto da ação, eis 

que não tem mais interesse sobre o objeto da demanda, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218318 Nr: 17198-37.2014.811.0015

 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: MARCIANA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente TRANSFERÊNCIA PARACENTRO ESPECIALIZADO 

EM CADIOPEDIATRIA E CIRURGIA PEDIÁTRICA. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-19, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 

o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de 

SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre 

CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao 

MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 

de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da 

CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma 

integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de 

RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de 

informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou 

do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 

496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 270971 Nr: 10425-05.2016.811.0015

 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: JUVELINA BASI DE OLIVEIRA, ADRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE DUPLA 

TROCA VALVAR AÓRTICA E MITRAL. Por conseguinte, CONFIRMO a 

MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA 

por meio da DECISÃO de fls. 22-25, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que 

se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, 

também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela 

redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição 

prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em 

NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO 

LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a 

certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246011 Nr: 15859-09.2015.811.0015

 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: GRACIELE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente ENOXAPARINA, 40 MG, 30 DOSES/MÊS, USO 

CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 43-47, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219345 Nr: 17903-35.2014.811.0015

 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: PAULO RODRIGUES DE FREITAS, CRISTINA RODRIGUES 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por PAULO RODRIGUES DE FREITAS neste ato 

representado por CRISTA RODRIGUES DE LIMA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

 Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 
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a Defensoria pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”.

 É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que a PETIÇÃO de fls. 91 a Defensoria 

pugna pela extinção, eis “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 

da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso III, 

do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274456 Nr: 12738-36.2016.811.0015

 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: EDGARD BALDUINO STRANFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente FACECTOMIA OLHO DIREITO + LIO. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 17-20, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO 

do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 273276 Nr: 11824-69.2016.811.0015

 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: SEBASTIANA CORREIA DOS SANTOS DO CARMO, 

MARIA APARECIDA HORTÊNCIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! (...) “Ex 

positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido 

de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente EXAMES DE RETINOGRAFIA E FOTOCOAGULAÇÃO. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 21-24, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO 

do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236511 Nr: 9759-38.2015.811.0015

 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: EMILIO HUGO SELL, ADEMAR JOSÉ SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente NUTRISON FIBER – SOYA MULTIFIBER 16 LATAS 

/ MÊS DE 800G; FRASCO PARA ADMINISTRAR A DIETA, 84 

UNIDADES/MÊS; EQUIPO PARA ADMINISTRAR A DIETA, 28 

UNIDADES/MÊS; USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 21-24, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 241501 Nr: 12958-68.2015.811.0015

 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: LORI HENTZ HUTTMANN, ROSENEIDI HUTTMANN 

PRUNZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA 
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IDOSA! (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente FRALDAS GERIÁTRICAS, TAMANHO M, 150 

UNIDADES/MÊS, USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 16-19, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244046 Nr: 14467-34.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA ROMEU XAVIER, GRACIELI MARTINS 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCARDIO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 16-20, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220255 Nr: 18510-48.2014.811.0015

 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: NEWTON GOMES DA SILVA, ZILDA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE AMARAL 

JAROSISKI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente LEITO DE UTI e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, bem 

como a utilização de ASPIRADOR ULTRA SÔNICO. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 16-20 e 69-70, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196879 Nr: 18607-82.2013.811.0015

 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: ELIZEU DOS SANTOS PONTE, JANALIA DOS SANTOS 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente VAGA EM LEITO DE 

UTI. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-19, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245111 Nr: 15178-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIANA DA SILVA, ALDEMIR MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no 

sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente NUTRISON FIBER – SOYA MULTIFIBER 16 LATAS / MÊS DE 

800G; FRASCO DE 300ML PARA ADMINISTRAR A DIETA, 84 

UNIDADES/MÊS; EQUIPO PARA ADMINISTRAR A DIETA, 28 

UNIDADES/MÊS; USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de fls. 21-24, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita.Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206966 Nr: 8558-45.2014.811.0015

 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: MARCELO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE 

VESÍCULA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 41-44, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, 

os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte 

Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, 

deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que 

suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em 

valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro 

rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242449 Nr: 13636-83.2015.811.0015

 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: ANDRÉ ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211104 Nr: 11842-61.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVETE TEREZINHA FRIGHETTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246350 Nr: 16073-97.2015.811.0015

 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: JESUALDO RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196574 Nr: 18308-08.2013.811.0015

 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: MARIA EMILIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - 

PREVISINOP

 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: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de DEZEMBRO DE 2008 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 

2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo 

índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos 

juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271355 Nr: 10649-40.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILI ISAMAR KOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de JULHO DE 2011 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos meses faltantes; d) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário; e) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216798 Nr: 16187-70.2014.811.0015

 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: MARIA CLARA BIANCHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 2009 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213075 Nr: 13505-45.2014.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de SETEMBRO DE 2009 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; d) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230336 Nr: 5778-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOMICIANO MADALENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos em correição. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213156 Nr: 13558-26.2014.811.0015

 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: LUCIANA RODRIGUES KNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193687 Nr: 15458-78.2013.811.0015

 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: DANIELA IENNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2008 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de 

mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 225927 Nr: 3311-49.2015.811.0015

 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: ROSICLEIA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 
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parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO DE 2010 até a data 

do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento da ação; c) ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos 

meses faltantes; d) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter 

sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 

1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227418 Nr: 4105-70.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207679 Nr: 9181-12.2014.811.0015

 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: IVETE AKIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246894 Nr: 16437-69.2015.811.0015

 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: VALDEIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260372 Nr: 3956-40.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZENE CAMARGO DALLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 
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EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190825 Nr: 12351-26.2013.811.0015

 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: LUZIA NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de MARÇO DE 2009 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228388 Nr: 4656-50.2015.811.0015

 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: KATIA REGINA NETTSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222354 Nr: 1083-04.2015.811.0015

 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: JUSSARA WOLKMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227223 Nr: 3991-34.2015.811.0015

 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: MARCIA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 
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CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227421 Nr: 4107-40.2015.811.0015

 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: MARLENE MARIA BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228382 Nr: 4651-28.2015.811.0015

 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: JOCIANI TAMBOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2010 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 

2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo 

índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos 

juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207676 Nr: 9178-57.2014.811.0015

 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: EDITE RIFFEL BALU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de JULHO DE 2009 até a data 

do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento da ação; c) ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos 

meses faltantes; d) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter 

sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 

1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189543 Nr: 10908-40.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BORGES LEAL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 2008 até a 

data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento da ação; c) ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos 

meses faltantes; d) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto 

à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário; e) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 

9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216482 Nr: 15981-56.2014.811.0015
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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: DIVINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210362 Nr: 11273-60.2014.811.0015

 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: GILMARA ALBANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237842 Nr: 10651-44.2015.811.0015

 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: ELANIR LIMA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238776 Nr: 11271-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...0 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228241 Nr: 4554-28.2015.811.0015

 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: JUCEMAR ANTONIO BEARZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 
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na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2010 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242542 Nr: 13696-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE GERTRUDES KOTTERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 2010 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211100 Nr: 11838-24.2014.811.0015

 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: ESTER FRANCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de AGOSTO DE 2009 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário; d) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230189 Nr: 5718-28.2015.811.0015

 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: LUCILÉIA BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190098 Nr: 11542-36.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA REGELIN TIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, 

devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme 

previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o 

pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 2008 até a 

data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o 

Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício 

das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores 
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ao ajuizamento da ação; c) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; d) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário; e) Correção monetária utilizando o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244537 Nr: 14783-47.2015.811.0015

 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: VANTUIL MAZZEROCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de SETEMBRO DE 2010 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

ADICIONAL NOTURNO dos meses faltantes; d) RECONHECER o direito da 

parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º 

salário; e) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182466 Nr: 3423-86.2013.811.0015

 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: NAIR APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de MARÇO DE 2008 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238940 Nr: 11361-64.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231131 Nr: 6309-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIENE SÁ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 
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situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206261 Nr: 7962-61.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA FORMAGIO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de JUNHO DE 2009 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter 

sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando 

passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de 

preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de 

mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211525 Nr: 12166-51.2014.811.0015

 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: ARIANA KARLA CARRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das 

verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 2009 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231122 Nr: 6300-28.2015.811.0015

 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: PEDRO FERREIRA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 

487, I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A 

EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as 

situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por 

tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no 

REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 

909015-SP; REsp 933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o 

efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227364 Nr: 4073-65.2015.811.0015

 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: CINTIA DAVOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do 

CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os 

quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211528 Nr: 12168-21.2014.811.0015

 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: RUBSON CLEBER NEVES BISPO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de SETEMBRO DE 2009 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos 

valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de 

mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007989-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

SILVIO FRATONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 

#1007989-85.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVIO FRATONI RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SILVIO FRATONI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz na inicial, que a “na data de 30 de abril 

de 2014, a equipe da SEMA lavrou em face do autuado o Auto de Infração 

n.º 131232 (Processo 248366/2014 – DOC.02) por suposta destruição de 

575 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal sem 

autorização da autoridade competente na Fazenda Boa Esperança, 

localizada no município de Feliz Natal/MT, aplicando multa astronômica de 

R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) e o Termo de 

Embargo n.º 103829 sobre parte da área autuada”. Informa, que “Diversas 

nulidades insanáveis foram encontradas ainda no bojo do procedimento 

administrativo, pois não houve notificação prévia para justificação da 

situação da fazenda, os pedidos de prova realizados no feito 

administrativo foram IGNORADOS, seguidos de decisão administrativa que 

condena o requerente justamente por não ter se desincumbido do seu 

ônus probatório, além da estranha celeridade no julgamento do feito, e da 

ausência de fundamentação no acórdão administrativo proferido, tudo 

facilmente verificável da leitura do caderno processual administrativo”. 

Sustenta, ainda, que “conforme Laudo Técnico de Limpeza (DOC. 05) cujo 

estudo comprovou a total aniquilação da vegetação nativa do perímetro 

autuado (DOC. 06) muito antes de 2008, o que comprova o equívoco 

cometido pelos agentes, que teria sido evitado caso tivessem promovido a 

prévia notificação do autor para apresentação dos documentos 

pertinentes”, e que “O fato de o imóvel possuir os cadastros supracitados, 

que é o primeiro passo para adesão ao PRA (Programa de Regularização 

Ambiental) implantado no estado de Mato Grosso, confirma a sua 

consolidação, de modo que a lavratura de auto de infração por desmate 

que ocorreu antes de 22/07/2008, como é o caso, contraria os art. 59, 66, 

e 67, do Código Florestal, e o Decreto Estadual n.º 1.491/2018, cabendo 

de imediato a suspensão da autuação e do embargo º 103829 que dela 

decorre”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para suspender “os 

efeitos do Termo de Embargo n.º 131232, bem como o andamento do 

processo administrativo ora em discussão e a cobrança da multa do AI n. 

131232, em virtude da probabilidade do direito e do risco de dano 

irreparável ao requerente”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a suspensão dos 

efeitos do Termo de Embargo n.º 131232, processo administrativo de nº 

248366/2014 e a cobrança da multa do AI n. 131232. Ocorre que a 

REQUERENTE colaciona aos autos o processo administrativo gerado por 

auto de infração 131232, que impôs multa por desmatamento de 575 

hectares, em razão de Auto de Inspeção 171861, como também, o Termo 

de Embargo/Interdição nº 103829. Assim, OBJEÇÃO AUTORAL jaza no 

não atendimento aos ditames legais acerca da ciência inequívoca do 

Requerente quanto ao processo administrativo que resultou na “imposição 

de uma multa de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais)”, e 

outros indícios de irregularidades. Ocorre que, em ID. 14706568, o 

REQUERENTE firmou TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL nº 630/2017 

da área autuada, para o Programa de Recuperação Ambiental – PRA. 

Neste sentido vale ressaltar: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA 

ADMINISTRATIVAPOR INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 

PARA CESSAR OU CORRIGIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – ART. 60 DO 

DECRETO Nº 3.179/99 – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO 

DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO PROVIDO. A antecipação de tutela 

exige a presença de elementos que traduzam a verossimilhança das 

alegações e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos 

termos do art. 273 do Código de Processo Civil. Estando, pois, presentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, é possível a suspensão da exigibilidade 

da multa administrativa ambiental quando o infrator adotar medidas 

específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental, nos 

termos do art. 60 do Decreto nº 3.179/99. (QUARTACÂMARA CÍVEL - 

AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 44954/2015 - CLASSE CNJ - 202 

COMARCA CAPITAL) “Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido de 

conversão de multa, as partes celebrarão termo de compromisso, que 

deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias: § 6o A assinatura do 
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termo de compromisso tratado neste artigo suspende a exigibilidade da 

multa aplicada.” (DECRETO Nº 6.514, de 22 de julho de 2008 - Dispõe 

sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências.) Neste sentido, segundo DECISÃO 

ADMINISTRATIVA que demonstra a confirmação da imposição de multa 

advinda do Auto de Infração nº 131232/2014, bem como, em razão do 

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL em 2017, do qual trata o art. 146, 

§6º do decreto 6514/2008, ficando assim, permitida a suspensão da 

exigibilidade da multa aplicada pela decisão administrativa. Logo, tais fatos, 

INDICAM a PROBABILIDADE DO DIREITO (“fumus boni iuris”) do Autor, eis 

que evidenciam, os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do 

“fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a 

demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. 

Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não 

ter que pagar débito, supostamente, indevido, em razão de não ser 

proprietário do imóvel autuado, entendo que SUBSISTE o “fumus boni 

iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis”. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos 

autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a 

concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida 

que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do Termo de Embargo n.º 

131232 e da COBRANÇA da MULTA imposta no AI nº 131232, referentes 

ao Processo Administrativo nº 248366/2014, bem como a sua tramitação. 

CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013495-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA (REQUERENTE)

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

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 

#1013495-76.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o procedimento de 

“CIRURGIA DA MÃO”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico 

no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concessiva 

da antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008062-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (AUTOR(A))

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1008062-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRO KAMINSKI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente os medicamentos “DEPAKENE 

500mg; LAMOTRIGINA 100mg e CLOBAZAM 10mg”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, DEFIRO o PLEITO de Id. Num. 14843154 - Pág. 1, 

assim, INTIMEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 
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fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-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: 1007983-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CIMITAN MOURA VENIALGO (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

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 

#1007983-78.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELLY CIMITAN MOURA 

VENIALGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não 

foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o 

medicamento “ENOXAPARINA 40 MG para o tratamento no período de 10 

(dez) meses, ou seja, a quantidade de 300 (trezentas) ampolas/doses”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005733-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

MARIA SOUSA CARVALHO (AUTOR(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1005733-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA SOUSA CARVALHO 

RÉU: 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 PRECEITO COMINATÓRIO, 

(CIRURGIA), COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA 

COMINATÓRIA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a “CIRURGIA 

DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo ser efetivado no VALOR do menor 

ORÇAMENTO acostado, qual seja, “PRO-MED - DRº ROMEU LEANDRO 

ROTTA”, juntado ao ID. Num. 14749966 - Pág. 1. Assim, em razão da 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do caso, 

INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, para que realize 

o procedimento de “CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL”, 

vindicado pela parte Autora, e informe, no prazo mais exíguo possível nos 

autos, o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, 

qual seja, R$ 42.912,50 (quarenta e dois mil novecentos e doze reais e 

cinquenta centavos) Id. Num. 14749966 - Pág. 1, o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. 

Ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia. Obviamente, 

considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, ID. Num. 14749966 - Pág. 1, mas também há 

ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange 

a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. 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 e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006450-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BIRK FRANZA (AUTOR(A))

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1006450-84.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GRAZIELE BIRK FRANZA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS os 

REQUERIDOS não cumpriram o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

TRATA-SE de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR, 

por meio da qual a Parte Requerente objetiva a disponibilização do 

medicamento “ENOXOPARINA 60MG, uso contínuo, até 60 (sessenta) dias 

após o parto”. 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, conforme pleiteado nos autos (ID. Num. 14351005 - Pág. 2), 

devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento apresentado, qual 

seja, FARMÁCIA LUZ E VIDA (Id. Num. 14805086 - 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 respectiva FARMÁCIA LUZ E VIDA (Id. Num. 14805086 - Pág. 1), para 

que FORNEÇA o medicamento “ENOXOPARINA 60MG, na quantidade de 

210 (duzentos e dez) injeções”, vindicado pela parte Autora, e informe, no 

prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 72,00 (setenta e dois 

reais) x 210 (duzentos e dez) unidades = R$ 15.120,00 (quinze mil cento e 

vinte reais), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007875-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MALAQUIAS (AUTOR(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

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 

#1007875-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A):  MARIA APARECIDA 

MALAQUIAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por MARIA APARECIDA 

MALAQUIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz o Requerente 

que “a presente ação busca sanar perdas de vencimentos ocorridas na 

conversão do índice da URV (Unidade Real de Valor), no momento da 

implementação do Plano Real”. Ocorre que “o Município de Sinop/MT não 

respeitou o preceito normativo, o que causou graves problemas 

financeiros aos servidores, vez que a depreciação da moeda era diária”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que o município incorpore 

imediatamente o percentual de 11,98% (onze centésimos e noventa e oito 

milésimos) ao rendimento mensal do autor, vez que o direito material 

almejado encontra-se assentado nas Cortes Superiores e trata-se de 

verba de natureza alimentar incontroversa, estando presentes todos os 

pressupostos concessivos de tal pretensão. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 11,98%, resultante da 

conversão em proventos e vencimentos em URV, em março de 1994, com 

os devidos reflexos. Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 
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parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 11,98%, resultante da conversão em proventos e 

vencimentos em URV, em março de 1994, com os devidos reflexos, 

resultaria, na prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no 

óbice do art. 1º da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. 

REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO 

DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o 

entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da 

ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve 

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a 

forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 

2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.9.2005). 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

11,98%, resultante da conversão em proventos e vencimentos em URV, 

em março de 1994, com os devidos reflexos, sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 14624806, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008015-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MALAQUIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

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 

#1008015-83.2018.8.11.0015 AUTOR(A):  MARIA APARECIDA 

MALAQUIAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA APARECIDA 

MALAQUIAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o 

recebimento de 2% (dois por cento) de adicional por antiguidade e 

merecimento, incorporados por ano de efetivo trabalho. Aduz a exordial 

que na data de 29/12/2000 foi elaborada a Lei nº. 663/2001, que criou e 

extinguiu cargos na Administração Municipal, por meio da qual promoveu 

alterações na Lei nº. 568/99 e dá outras providências, reajustando os 

vencimentos básicos dos servidores públicos efetivos municipais 

nomeados por concurso público. Discorreu que a Lei Municipal estabelece 

“o direito ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 

70% (setenta por cento)”, ocorre que o reajuste está sendo repassado 

para alguns servidores do executivo e todos do legislativo somente, e os 

demais servidores percebem apenas do adicional por tempo de serviço 

que é previsto pela Lei Orgânica, art. 91, §3º. Assevera que foi formulado 

junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT requerimento para receber os benefícios, o qual não obteve 

qualquer resposta até o presente momento, de maneira que tal inércia que 

demonstra a desídia e a resistência no reconhecimento do direito da 

Autora, o qual possui revisão legal. Por fim, REQUER, como Tutela 

Antecipada a concessão de aumento de 10% previsto em Lei Municipal. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 10%, resultante do direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 70% 

(setenta por cento). Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 
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a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 8%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento na base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de 

efetivo exercício até o máximo de 70% (setenta por cento), resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 

Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

10%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e merecimento na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício 

até o máximo de 70% (setenta por cento), sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 14711318, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFIRO o pedido de AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, em razão 

de não entender pela AUTOCOMPOSIÇÃO, conforme art. 334, §4º, II, CPC, 

eis que já fora INFORMADO pela Procuradoria Geral do Estado ao E. TJMT 

quanto a DISPENSA da realização da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO nas 

causas da FAZENDA ESTADUAL e de suas AUTARQUIAS, em Ofício 

Circular nº 003/GPG/PGE/2016. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1008017-53.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz o Requerente que “a presente ação 

busca sanar perdas de vencimentos ocorridas na conversão do índice da 

URV (Unidade Real de Valor), no momento da implementação do Plano 

Real”. Ocorre que “o Município de Sinop/MT não respeitou o preceito 

normativo, o que causou graves problemas financeiros aos servidores, 

vez que a depreciação da moeda era diária”. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência que o município incorpore imediatamente o percentual 

de 11,98% (onze centésimos e noventa e oito milésimos) ao rendimento 

mensal do autor, vez que o direito material almejado encontra-se 

assentado nas Cortes Superiores e trata-se de verba de natureza 

alimentar incontroversa, estando presentes todos os pressupostos 

concessivos de tal pretensão. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 11,98%, resultante da 

conversão em proventos e vencimentos em URV, em março de 1994, com 

os devidos reflexos. Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 11,98%, resultante da conversão em proventos e 

vencimentos em URV, em março de 1994, com os devidos reflexos, 

resultaria, na prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no 

óbice do art. 1º da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. 

REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO 
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DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o 

entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da 

ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve 

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a 

forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 

2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.9.2005). 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

11,98%, resultante da conversão em proventos e vencimentos em URV, 

em março de 1994, com os devidos reflexos, sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 14691710, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1008081-63.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o recebimento do adicional 

de insalubridade de 30% utilizando de base de cálculo o valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor. Aduz a exordial que “a Requerente é funcionária municipal, 

aprovada no concurso público de n.º 001/2008, homologado em data 

04/07/2008, conforme termo de posse anexo, adentrando-se ao quadro 

efetivo no cargo de zelador, nomeada com a portaria nº 064/2010 e Termo 

de entrada em exercício datado de 26/01/2010”, e que “objetiva na 

presente demanda a incidência do cálculo do adicional de insalubridade no 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos, já que o mesmo não vem sendo pago 

corretamente pela municipalidade, uma vez que esta vem utilizando como 

base de cálculo o salário mínimo nacional, contrariando sua própria 

legislação”. Informa que, “em que pese a Requerida ter reconhecido o 

direito do servidor ao recebimento do referido adicional, esta vem 

calculando o mesmo utilizando como base de cálculo o salário mínimo, o 

que fere o disposto no seu artigo 97 da Lei 254/93, alterada sua redação 

pela Lei nº 1.670/2012”. Por fim, REQUER, como Tutela Antecipada 

“determinar a parte Requerida a utilizar a correta base de cálculo para 

pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, sobre o valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do 

servidor, conforme dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº 254/93 alterada 

pela Lei nº. 1670/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese 

sustentada pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, 

a submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a utilização do valor de referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como 

base de calculo do adicional de insalubridade. Não pode a Requerente 

obter a SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do 

instituto da ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade 

do instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado, eis que 

a medida liminar vindicada ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO 

da AÇÃO. Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento 

realizado em 01/10/2008, DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º 

da Lei nº 9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA 

nas SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de 

vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 

8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa 

perspectiva, eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em 

CONTRARIEDADE ao julgado pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, 

porquanto, ao determinar liminarmente a utilização do valor de referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como 

base de calculo do adicional de insalubridade, resultaria, na prática, em 

acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º da Lei 

9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 
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Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

utilização do valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

cargo efetivo do servidor como base de calculo do adicional de 

insalubridade, sem o exame completo dos fatos e normas a prevalecerem 

na causa, o que se faz em decisão de mérito, cumprindo ressaltar, por fim, 

que a Autora vem recebendo percebendo seus vencimentos, logo não há 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008104-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG (ADVOGADO(A))

ONORINA AUXILIADORA BENITES (AUTOR(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

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 

#1008104-09.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ONORINA AUXILIADORA 

BENITES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ONORINA 

AUXILIADORA BENITES, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando 

o recebimento do adicional de insalubridade de 30% utilizando de base de 

cálculo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

cargo efetivo do servidor. Aduz a exordial que “a Requerente é 

funcionária municipal, aprovada no concurso público de n.º 01/2005, que 

se realizou em data 05/06/2005, conforme termo de posse anexo, 

adentrando-se ao quadro efetivo no cargo de zelador, referência CE-05, 

nomeada com a portaria nº 098/2008 e Termo de entrada em exercício 

datado de 01/02/2008”, e que “objetiva na presente demanda a incidência 

do cálculo do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, 

já que o mesmo não vem sendo pago corretamente pela municipalidade, 

uma vez que esta vem utilizando como base de cálculo o salário mínimo 

nacional, contrariando sua própria legislação”. Informa que, “em que pese 

a Requerida ter reconhecido o direito do servidor ao recebimento do 

referido adicional, esta vem calculando o mesmo utilizando como base de 

cálculo o salário mínimo, o que fere o disposto no seu artigo 97 da Lei 

254/93, alterada sua redação pela Lei nº 1.670/2012”. Por fim, REQUER, 

como Tutela Antecipada “determinar a parte Requerida a utilizar a correta 

base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, 

sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo 

efetivo do servidor, conforme dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº 254/93 

alterada pela Lei nº. 1670/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a utilização do valor de referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como 

base de calculo do adicional de insalubridade. Não pode a Requerente 

obter a SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do 

instituto da ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade 

do instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado, eis que 

a medida liminar vindicada ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO 

da AÇÃO. Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento 

realizado em 01/10/2008, DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º 

da Lei nº 9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA 

nas SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de 

vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 

8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa 

perspectiva, eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em 

CONTRARIEDADE ao julgado pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, 

porquanto, ao determinar liminarmente a utilização do valor de referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como 

base de calculo do adicional de insalubridade, resultaria, na prática, em 

acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º da Lei 

9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 

Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 
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medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

utilização do valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

cargo efetivo do servidor como base de calculo do adicional de 

insalubridade, sem o exame completo dos fatos e normas a prevalecerem 

na causa, o que se faz em decisão de mérito, cumprindo ressaltar, por fim, 

que a Autora vem recebendo percebendo seus vencimentos, logo não há 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007877-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELY FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT (RÉU)

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 

#1007877-19.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSELY FERREIRA LIMA RÉU: 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE 

BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR proposta por ROSELY 

FERREIRA LIMA, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP. Aduz que o 

Requerente “desempenhava o cargo de Auxiliar Administrativa, no 

município de Sinop, no cargo efetivo desde 12 de junho de 1998, conforme 

portaria 236/1998, data de sua admissão, com matrícula nº 1980”, e que 

“Em 02 de junho de 2006, foi concedido aposentadoria por invalidez com 

proventos proporcionais, conforme portaria 90/2006. Em 29 de janeiro de 

2010 a servidora foi revertida para atividade, conforme portaria 011/2010”. 

Informa, que “em 31 de outubro de 2011 foi cedida para a justiça eleitoral 

no período de 25/10/2011 a 24/10/2011. Em exercício de suas funções na 

Prefeitura de Sinop, foi enquadrada novamente no cargo de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, RF. CLASSE “C” NIVEL “7’”, e em “03 de Julho de 2017 

foi aposentada por invalidez, conforme portaria 311/2017 e processo 

administrativo PreviSinop nº 2017.03.23613P, com proventos 

proporcionais”. Sustenta, que “Os laudos médicos ora anexados, 

demonstram que a doença está estritamente ligada a função que exercia, 

sendo considerado uma doença ocupacional. Haja vista que na perícia em 

que aposentou a Requerente, consta como uma das doenças 

incapacitantes a SINDROME DO TÚNEL DO CARPO, CID G560”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que seja “determinando que conversão 

da aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por 

invalidez integral”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos 

documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram 

FRAGILIZADAS as ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela 

antecipada, eis que não apresenta documentos sobre a situação do 

mesmo. Além do mais é verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que 

pudessem DEMONSTRAR os DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da 

CAPACIDADE FUNCIONAL necessária para a concessão do beneficio 

pleiteado. Com isso, não há indícios neste primeiro contato com os autos, 

de que haja redução da capacidade laborativa da parte Requerente no 

desempenho de suas funções, em decorrência do acidente de trabalho, 

pelo que não restam comprovados, neste juízo de cognição sumária, os 

requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, em especial no 

fato de que deve restar demonstrada a redução da capacidade funcional 

do acidentado, bem como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas 

encontradas, para a concessão de tal benefício. Assim, somente a 

realização da prova pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a 

avaliação médica especializada da Previdência Social, eis que a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez depende da 

verificação das condições de incapacidade mediante exame 

médico-pericial, consoante previsão do art. 59 da Lei nº 8.213/1991. 

Ademais, os laudos médicos carreados aos autos não demonstram a 

incapacidade da autora, apenas uma indicação médica, apenas a pericia é 

valida para aferir a incapacidade da REQUERENTE, e, por fim, o 

REQUERENTE já recebe benefício previdenciário, logo não há perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, ausente o “fumus bonis 

iuris” da presente ação, eis que não se tem comprovada o nexo entre o 

acidente e a sequela, bem como se o referido acidente chegou a causar 

tal sequela e o quanto a mesma ainda afeta a capacidade laboral da parte 

REQUERENTE, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO COM TUTELA 

ANTECIPADA proposta por REGI MARCIO ANASTÁCIO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz que 

o Requerente “26/04/2011, fora concedido o benefício de Auxilio Doença 

Acidentário ao Segurado, benefício de número 5458646041, em virtude de 

Acidente de Trabalho constatado em perícia Médica a incapacidade para o 

trabalho”, e que “em 10/07/2017, o benefício fora cessado, indicando a 

cessação de incapacidade laborativa”. Sustenta, que “os argumentos da 

decisão não merecem prosperar, pois não existem motivos que justifique a 

cessação do benefício ora discutido, pois foram apresentados 

documentos médicos que comprovam a incapacidade do Segurado”, e que 

“o Segurado ainda está acometido da doença que deu ensejo ao benefício 

ora discutido M51.1, ou seja, o Segurado sofre de hérnia de disco lombar 

e discopatia degenerativa associada. Desidratação discal , com redução 

da altura discal e alterações degenerativas de Modic nos seus apostos. 

Possui ainda Fissuras longitudinais do ânulo fibroso póstero-central no 

disco intervertebral. Abaulamento discais difusos”. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência que determine “a antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar o restabelecimento imediato do auxílio doença acidentário 

devido o perigo da demora, por tratar-se de verba alimentar”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão do benefício, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. Ademais, os laudos médicos carreados 

aos autos não demonstram a incapacidade da autora, apenas uma 

indicação médica, apenas a pericia é valida para aferir a incapacidade da 

REQUERENTE. Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis 

que não se tem comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem 

como se o referido acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a 

mesma ainda afeta a capacidade laboral da parte REQUERENTE, o 

INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1008234-96.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILBERTO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por GILBERTO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a Parte Autora “conta atualmente 

com 37 (trinta e sete) anos de idade, e conforme se extrai do relatório 

médico anexo datado em 13/08/2018 (anexo 04), subscrito pelo Dr. 

Francisco Specian Junior, CRM MT 2615, está com HERNIA HIGUINAL 

BILATERAL CID K 40, estando há mais de 60 (sessenta) dias sem 

trabalhar NECESSITANDO COM URGÊNCIA DE CIRURGIA DE 

HÉRNIORRAFIA BILATERAL”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem a parte 

Autora a “CIRURGIA DE HÉRNIORRAFIA BILATERAL, além de outros 

procedimentos que se mostrem necessários, tais como exames médicos, 

internação, medicações e etc, sob pena de multa diária de R$10.000,00 

(dez mil reais), determinando-se, igualmente, que o meirinho cumpra o 

presente mandado em caráter de urgência”. COLACIONOU aos autos 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 

14843312 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 
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AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilizem a parte Autora, o procedimento de que necessita, qual seja, 

a “CIRURGIA DE HÉRNIORRAFIA BILATERAL”, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 14843312 - Pág. 1 além de outros procedimentos 

que se mostrem necessários, tais como exames médicos, internação, 

medicações e etc, desde que comprovado nos autos, por meio de LAUDO 

MÉDICO ATUALIZADO, a necessidade de demais procedimentos. 

NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado em 

Id. Num. 14843312 - Pág. 1. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.
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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 

#1007611-32.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ERIVELTON MARCELO 

WISNIEWSKI RÉU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Trata-se de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE proposta por ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI, em 

desfavor do 19º CIRETRAN DE SINOP/MT. Aduz que o Impetrante “é 

proprietário do veículo VW Polo sedan 1.6, preta, placa KAH 8453, Chassi 

nº 9BWJB09N58P044646, Renavam nº 00957698372, conforme comprova 

o CRLV anenxo aos autos (doc. 2). Referido veículo foi apreendido em 

03.11.2017 conforme Auto de Apreensão e Remoção (doc. 3) sendo 

depositado no pátio do Guincho Catarinense por transitar sem o 

documento de porte obrigatório e existência de débitos referentes ao IPVA 

de 2016 e 2017”. Sustenta, que “Quitados os débitos, dirigiu-se até a 
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agência local do DETRAN/MT para expedir CRLV do exercício do ano de 

2018 e assim reaver seu veículo, foi surpreendido pela negativa do órgão 

Réu, sob o argumento de que existiam débitos referentes à multas de 

trânsito (doc. 4) e por tal razão era impossível a emissão do CRLV atual”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência afim de “obrigar que o Réu 

emita imediatamente o CRLV do exercício do ano de 2018 do veículo VW 

Polo sedan 1.6, preta, placa KAH 8453, Chassi nº 9BWJB09N58P044646, 

Renavam nº 00957698372, ou em prazo razoável a ser fixado por Vossa 

Excelência, aplicando-se multa-diária no importe de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia de descumprimento”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É 

o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a emissão do 

documento CRLV do veículo VW Polo sedan 1.6, preta, placa KAH 8453, 

Chassi nº 9BWJB09N58P044646, Renavam nº 00957698372, que está 

sendo negado o fornecimento pelo departamento de trânsito em razão da 

existência de débitos referentes à multas de trânsito. O CERNE da 

CONTROVÉRSIA gira em torno de que a parte REQUERENTE quitou os 

impostos exigidos para a emissão do CRLV, conforme ID. Num. 14481770 - 

Pág. 1-7, entretanto o mesmo não ocorreu em razão da cobrança de 

multas de trânsito descrita em extrato de ID. 14481806. Neste sentido, vale 

ressaltar que apesar da existência da multa, não fora realizada “nenhuma 

notificação da autuação realizada para este veiculo até o momento”, 

conforme extrato de veículo em ID. Num. 14481806 - Pág. 2. Assim, 

vejamos: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DO 

VEÍCULO - EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - ILEGALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO 

ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CTB - PRELIMINAR DE 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA - QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - NATUREZA E COMPETÊNCIA DO DETRAN - COMPETÊNCIA 

JURISDICIONAL EM FACE DA AUTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES - MULTAS 

INSUBSISTENTES - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A 

exigência de pagamento de multas por infrações de trânsito subordina-se 

a que o Órgão Estatal faça as notificações pessoais do infrator. A 

ausência das notificações torna as multas insubsistentes. Por isso, 

condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas não 

notificadas, nos termos do art. 281, parágrafo único, inciso II do CTB, é 

ilegal. A ordem para licenciar o veículo, sem recolhimento das multas, em 

face de ser o DETRAN o órgão expedidor das CRLV, poderá ser 

determinada pelo Juízo a quo, independentemente da competência 

jurisdicional a que estiver afeto o julgamento das respectivas infrações. 

(Apelação / Remessa Necesária 46506/2008, DES. MÁRCIO VIDAL, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008) Logo, diante a ilegalidade da 

cobrança da multa com AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, CONCEDO a LIMINAR 

PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR a EMISSÃO do documento CRLV 

do exercício do ano de 2018 do veículo VW Polo sedan 1.6, preta, placa 

KAH 8453, Chassi nº 9BWJB09N58P044646, Renavam nº 00957698372, 

salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. CITE-SE 

o REQUERIDO INTIMANDO-O, para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 306, todos do CPC/2015. 

COM a CONTESTAÇÃO, observar-se-á o procedimento comum, conforme 

artigo 307, § único, do CPC/2015. 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, não dependendo 

do adiantamento de novas custas processuais, consoante disposição no 

artigo 308 do CPC/2015. Por fim, ANOTE a ESCRIVANIA de que doravante 

as intimações do Autor deverão ser realizadas em nome do subscritor da 

petição inicial. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MENDU (AUTOR(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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 

#1007918-83.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVIO MENDU RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I – Considerando que a 

PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da 

ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua 

IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em 

sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR/COMPLEMENTAR 

a INICIAL ESCLARECENDO quanto ao pedido da ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, conforme inciso IV do art. 319, CPC; III – Com o aporte, 

CONCLUSO para recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA PINHAO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE DE 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por MANOEL DE SOUSA PINHÃO, neste ato representado por MARISA 

FERREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a 

inicial, que a parte Autora, “sofre com problemas cardíacos, ou seja, sua 

patologia é conceituada como “precordialgia aos pequenos esforços” e 

ainda possui hipertensão arterial. Conforme receituário médico, elaborado 

e assinado pela Dra. Audrey Torres Barbosa, CRM/MT 5684, o autor 

necessita urgentemente da realização do cateterismo” (sic). Postula pela 
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concessão da TUTELA ANTECIPADA, no sentido de determinar que o 

requerido providencie imediatamente realização do CATETERISMO, A 

INTERNAÇÃO E TODO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO, sob pena 

de aplicação de multa diária, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

caso de descumprimento. Outrossim, caso o Estado requerido não venha 

a cumprir a determinação judicial, seja determinada a realização de todo o 

tratamento e o cateterismo em sistema particular às expensas do 

requerido. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Determinada a 

EMENDA A INICIAL (Id. Num. 14631559 - Pág. 1) esta foi regularizada, 

conforme Id. Num. 14749064 - Pág. 1 a 4. Após, vieram-me os autos em 

CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 

14602529 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO que disponibilize a parte Autora o 

atendimento de que necessita, qual seja, “CATETERISMO, INTERNAÇÃO E 

TODO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO”, conforme LAUDO MÉDICO 

de Id. Num. 14602529 - Pág. 1, devendo, para tanto, ser NOTIFICADO o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT, e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

o Requerido da presente decisão, ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 14602529 - Pág. 

1. Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007349-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MELGAR NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

IVAN SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Adair Mendes dos Santos (RÉU)

Nadir Mendes da Silva (RÉU)

ANA MARCIA MARCELINO BORGES (RÉU)

TIAGO MATOS DO NASCIMENTO (RÉU)

DEISE JOSIANE DA SILVA (RÉU)

GILDEVANIO DA SILVA SOARES (RÉU)

MIGUEL JOSE ROOS (RÉU)

VALERIA LIMA DA CONCEICAO (RÉU)

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 

#1007349-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MUNICIPIO DE SINOP RÉU: ANA 

MARCIA MARCELINO BORGES, DEISE JOSIANE DA SILVA, GILDEVANIO 

DA SILVA SOARES, MIGUEL JOSE ROOS, TIAGO MATOS DO 

NASCIMENTO, VALERIA LIMA DA CONCEICAO, NADIR MENDES DA SILVA, 

JOSÉ ADAIR MENDES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, em desfavor do Nadir Mendes da Silva, Ana Marcia 

Marcelino Borges, José Adair Mendes dos Santos, Deise Josiane da Silva, 

Gildevanio da Silva Soares, Miguel José Reis, Tiago Matos do Nascimento 

e Valéria Lima da Conceição. Aduz na inicial, que “em 16/05/2018, foi 

cumprida liminar de reintegração de posse na Área Institucional registrada 

sob nº R-02-14.355, do livro nº 02 do CRI de Sinop – Mato Grosso, e 

localizada entre as Rua das Sucupiras, Rua Silvario, Rua Bechmann, Rua 

dos Xaxins e Rua Darci Dacrose, a qual havia sido invadida e ocupada por 

diversas pessoas”, e que “em razão do cumprimento da liminar acima 

descrito, as pessoas que não possuíam um local para irem ou deixarem os 

seus bens de imediato, foram deslocadas até o Ginásio Violetas, 

localizado na quadra nº 04, Zona 06, no Loteamento denominado Cidade 

Sinop, registrado sob o nº R-02-14.355 e livro nº 02 do CRI da Comarca de 

Sinop, de propriedade do Município, onde de comum acordo ficou 

estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para ficarem no local, até 

conseguirem novo local para residirem. Ocorre que, o prazo expirou, 

algumas famílias se retiraram e outras se negam a sair”. Sustenta, que “a 

fim de dar transparência ao alegado, as famílias que ali se encontram 

foram Notificadas Extrajudicialmente pela Procuradoria do Município, 

cedendo-lhes mais um prazo de 05 dias para saírem voluntariamente” e 

que “as famílias foram cadastradas na Assistência Social, e agora fazem 

parte do cadastro de reserva para serem agraciadas com uma residência, 

no entanto, existe todo um trâmite administrativo, existem outras pessoas 

também já castradas. Não pode o município, e não consegue, 

simplesmente doar moradia para os invasores que foram retirados da área 

em litígio, seria inclusive ilegal. Assim que surgir a oportunidade, 

certamente serão agraciadas se fizerem jus preenchendo os requisitos”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para “a reintegração de posse 

em favor do Requerente sobre o Ginásio Violetas, registrado sob o nº 

R-02-14.355 no livro nº 02 do CRI da Comarca de Sinop, localizado na Rua 

das Begônias, 1-95 (esquina com Rua das Canelas), Bairro Jardim das 

Violetas, CEP 78552-265, Sinop/MT, em virtude da comprovação dos 

requisitos do art. 561, do CPC, determinando ainda que os Requeridos se 

abstenham da prática de atos tendentes a praticar novos esbulhos ou 

qualquer outra forma que denigra o meio ambiente do local, eis que 

presentes os requisitos para sua concessão”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por MUNICÍPIO DE SINOP/MT, em 

desfavor do Nadir Mendes da Silva, Ana Marcia Marcelino Borges, José 

Adair Mendes dos Santos, Deise Josiane da Silva, Gildevanio da Silva 

Soares, Miguel José Reis, Tiago Matos do Nascimento e Valéria Lima da 

Conceição, objetivando a reintegração de posse do Ginásio Violetas, eis 

que consta com famílias que invadiram e ocuparam Área Institucional 

registrada sob nº R-02-14.355. Neste sentido, verifica-se, conforme 

alegado na inicial, que “as pessoas que não possuíam um local para irem 

ou deixarem os seus bens de imediato, foram deslocadas até o Ginásio 

Violetas (...) onde de comum acordo ficou estabelecido o prazo de 05 

(cinco) dias para ficarem no local, até conseguirem novo local para 

residirem. Ocorre que, o prazo expirou, algumas famílias se retiraram e 

outras se negam a sair”. Dessa forma, vale destacar os seguintes artigos 

do Código de Processo Civil/2015: Art. 560. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. 

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Assim, “(...) o esbulho 

possessório caracteriza-se pela ocupação sem autorização e da não 

desocupação do imóvel, após as notificações extrajudiciais, inclusive, 

abertura de processo administrativo.”(Ap 178782/2015, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017). Desta forma, verifica-se que 

as famílias que se encontram no Ginásio Violetas, permanecem no mesmo 

em razão de terem sidos “colocadas” pelo próprio Município, não se 

sustentando a ideia de desautorizadas. Ou seja, tais famílias 

encontravam-se em área que foi reintegrada pelo Município, e, em razão 

da responsabilidade com as mesmas, o Município encontrou “destino”, 

Ginásio Violetas, para as mesmas até que encontrassem um local para 

residirem. No entanto, ainda possuem famílias alocadas no Ginásio 

Violetas, e, de acordo com o cadastro feito pela Assistente Social do 

Município, em sua grande maioria continuam sem um lugar para morar. 

Desta forma, a presenta demanda, mesmo com a intenção de reaver o 

ginásio, por diversos motivos, levaria o Município a cair em um “ciclo 

vicioso”, ou seja, a situação deve ser revolvida por outros meios 

administrativos, o que não seria por meio de reintegração do ginásio. “A 

simples alegação de situação precária do ocupante e de sua família não 

obsta o reconhecimento do direito à reintegração de posse e deve ser 

solucionada no âmbito das políticas públicas.” (Ap 139545/2016, DR. 

JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) Assim, 

para o Município solucionar tal situação com as famílias alocadas no 

Ginásio por autorização do mesmo, se faz necessário a utilização de 

políticas públicas eficazes, para que assim tal demanda não gere apenas 

a realocação das famílias para outro imóvel autorizado pelo mesmo, 

voltando a “estaca zero” que com o tempo necessitaria de nova ação de 

reintegração de posse. Portanto, uma vez que o próprio MUNICÍPIO que 

acomodou as famílias no Ginásio, operou-se a perda superveniente do 

interesse de agir. “Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, em 

razão da perda superveniente do interesse de agir. ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto às 

custas. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 101333 Nr: 8341-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINDA MORAES DRUSIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO CELSO BECKMANN - 

OAB:9004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584-MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Vistos, etc.

Destrenham-se o despacho proferido às f. 217, uma vez que alheio aos 

presentes autos.

Outrossim, considerando o pedido de levantamento de valores pela 

executada, determino a imediata intimação da exequente para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, se manifeste quanto ao postulado de f. 206/210 e 

211/216, bem como quanto ao extrato de valores que segue em anexo a 

presente decisum, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 
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e volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 731-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMENI E COAN EPP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. SANTOS & O. P. SANTOS LTDA, BR 

FACTORING LTDA, Joana Pereira dos Santos, Oseas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI APARECIDO DAS 

NEVES - OAB:PR/60.544, ELVIO FLAVIO DE FREITAS LEONARDI - 

OAB:34844/PR, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 Vistos, etc.

As partes compuseram e o acordo fora homologado por sentença em 

242/243.

Com efeito, DECIDO.

1. DEFIRO o postulado pela parte EXECUTADA, sendo assim, PROCEDO 

com a BAIXA da restrição via RENAJUD do veiculo I/FORD FOCUS 1.6L 

HA, placa AMH7525, penhorado nos autos, uma vez que, houve o 

cumprimento integral do acordo, conforme petição de f. 250.

 2. JUNTE-SE aos autos cópia do levantamento da restrição.

3. Após, não havendo outras providências a serem adotadas na presente 

demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 78940 Nr: 7296-41.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, a fim de que informe nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o valor atualizado do débito, a fim de que seja 

expedida Certidão de Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 224452 Nr: 2408-14.2015.811.0015

 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: MARCIA DE FATIMA PASSIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal. INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 223307 Nr: 1614-90.2015.811.0015

 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: VIVALDINO PADILHA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal. INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 91059 Nr: 8401-19.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HOTTEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO WOOLD LTDA (GENÉSIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17759, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do certificado nos autos, intime-se o exequente para se 

manifestar, dando andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado dos 

réus a se manifestar acerca do relatorio juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319674 Nr: 2842-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado, para 

no prazo legal, apresentar seus memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306182 Nr: 12378-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ALVES RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO ALVES RANGEL, Cpf: 

65022858134, Rg: 10256253, Filiação: Helena Paulino Alves Rangel e 

Nilson Alves Rangel, data de nascimento: 27/09/1972, brasileiro(a), natural 

de Toledo-PR, separado(a) judicialmente, motorista, Telefone 99644-6046. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR, o agressor do deferimento das MEDIDAS 

PROTETIVAS em seu desfavor, bem como cientificá-lo de que em caso de 

descumprimento de quaisquer delas, poderá ser decretada sua PRISÃO 

PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: . Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, excetuando os filhos menores; e2. Que o 

requerido não vá à residência da requerente (Rua Formosa, Quadra 04, 

Lote 17, Bairro Jardim América) e de seus familiares, bem como ao seu 

local de trabalho (Auto Posto Buffalo), a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica.Registro, por oportuno, que o direito de 

visitas tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade que 

devem ou deveriam prevalecer no seio familiar, garantindo à criança ou ao 

adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo 

somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito do próprio 

filho de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e materno. Nessa 

linha e, tendo em vista que as medidas aqui deferidas têm caráter apenas 

penal, a partícula familiares acima grafada, conforme já consignado, não 

afeta eventual direito de visitas aos filhos menores (Luanderson e 

Alessiely), o qual deve ser harmonizado com a não-aproximação da 

vítima.Indefiro o pedido de afastamento do requerido, pois as partes não 

residem na mesma residência, haja vista que o requerido mudou-se para 

Alta Floresta/MT e retornou a esta Comarca há duas semanas para 

trabalhar, conforme declarações da própria requerente via contato 

telefônico com a assessoria deste gabinete.Intime-se o requerido, sobre 

as medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em 

caso de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a qual 

deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se forem 

descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da presente 

decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, 

acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos mandados. 

Sinop, 28 de agosto de 2017. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 23 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286960 Nr: 457-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MESSIAS DE JESUS BRUNO, Cpf: 

02786115167, Rg: 13761021, Filiação: Aracina Maria de Jesus e Otelino 

Gomes da Silva, data de nascimento: 10/10/1967, brasileiro(a), natural de 

Jordania-BA, convivente, carpinteiro /servente de pedreiro, Telefone 

9988-4481-9994-8106. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o acusado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

constitua novo advogado para patrocinar sua defesa, ou manifeste a 

necessidade em ser assistido por um Defensor Público.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 286960Vistos.Diante do 

teor da certidão juntada à fl. 102, intime-se o acusado por edital, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono ou indique a 

necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.Em não sendo 

ofertada a resposta à acusação por advogado constituído, ou havendo a 

informação acima citada (necessidade de Defensor Público), nomeio, 

desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros (10) dez dias para tal 

mister, devendo o Cartório enviar, independentemente de nova conclusão, 

os autos àquela Defensoria.Após, com a resposta à acusação, voltem-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop, 16 de julho de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252906 Nr: 19779-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 

01c/01d), para:CONDENAR LUIS CARLOS BUENO, brasileiro, nascido em 

Sinop/MT, no dia 15/07/1980, filho de Antonio Bello Bueno e Iracema 

Bueno, residente na Rua das Guazumas, n. 358, Bairro Parque das 

Araras, nesta cidade, por violar as normas penais incriminadoras 

previstas no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06 (vítima Ignes) e artigo 147, 

caput, do Código Penal (vítima Sandrigo), em continuidade delitiva (CP, art. 

71), fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em 

regime inicialmente a berto, facultando-lhe a suspensão condicional da 

pena, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78 do 

Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência admonitória (Juízo 

da Execução).Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, por possuir advogado constituído, bem como 

inexistir pedido de gratuidade da justiça e ausência de comprovação de 

hipossuficiência financeira.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado da presente sentença em liberdade, diante do regime para início do 

cumprimento da pena fixado (aberto).Inaplicável o inciso IV, do artigo 387, 

do CPP. (...) Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP e artigo 25 da Lei n. 

11.340/06, intimem-se as vítimas sobre o teor desta sentença, para 

conhecimento.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intime-se o 

sentenciado por intermédio de seu advogado constituído, nos termos do 

artigo 392, inciso II, do CPP. Cumpra-se.Dispenso o registro, nos termos do 

§4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Sinop, 24 de agosto de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 292984 Nr: 4052-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01a/01b-verso), para:ABSOLVER CLEBER DE OLIVEIRA, brasileiro, 

natural de São Lourenço do Oeste/SC, nascido em 30/06/1985, filho de 

Maria Nelsi de Oliveira, RG n. 4552997, inscrito no CPF sob o n. 

009.076.380-74, nos termos do que preconiza o artigo 386, inciso VII, do 

CPP, das infrações penais lhe imputadas na inicial acusatória.Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e das despesas processuais.O 
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sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado desta sentença em 

liberdade, diante da própria natureza absolutória.Após o trânsito em 

julgado, comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à 

INFOSEG e ao SINIC, acerca desta sentença absolutória, bem como 

arquivem-se, na sequência, os presentes autos. Havendo recurso, 

certifique-se a tempestividade e façam-me conclusos.Nos termos do artigo 

201, §2º, do CPP, comunique-se a vítima, para ciência. Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se o advogado constituído pelo sentenciado, nos 

termos do artigo 1.387 da CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.Dispenso o 

registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Sinop, 24 de 

agosto de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284743 Nr: 18790-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 

02/03-verso), para:CONDENAR ADEMILSON PAIVA RODRIGUES, 

brasileiro, nascido em Sete Quedas/MS, no dia 13/10/1978, filho de 

Aparecido Rodrigues e Lenilda Paiva Rodrigues, residente na Rua das 

Azaleias, n° 4388 no Bairro Jardim das Violetas, nesta cidade, podendo 

ser localizado no numeral telefônico (66) 99952-3988 (fl. 50), por violar a 

norma penal incriminadora prevista no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06, 

fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em 

regime inicialmente aberto, facultando-lhe a suspensão condicional da 

pena, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78 do 

Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência admonitória (Juízo 

da Execução).Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, por possuir advogado constituído, bem como 

inexistir pedido de gratuidade da justiça e ausência de comprovação de 

hipossuficiência financeira.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado da presente sentença em liberdade, diante do regime para início do 

cumprimento da pena fixado (aberto).Inaplicável o inciso IV, do artigo 387, 

do CPP.(...)Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP e artigo 25 da Lei n. 

11.340/06, intime-se a vítima sobre o teor desta sentença, para 

conhecimento.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intime-se o 

sentenciado por intermédio de seu advogado constituído, nos termos do 

artigo 392, inciso II, do CPP. CUMPRA-SE.Dispenso o registro, nos termos 

do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Sinop, 24 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.: 327953 Nr: 8125-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SERGIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.154

 Vistos em correição.

1 - Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria nº 002/2018, vieram-me conclusos os presentes 

autos.

 2 - Cuida-se de Execução Penal em que o reeducando OSMAR 

CARVALHO ESTRELA foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da 

comarca de Sinop/MT, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em 

regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º c.c. art. 

14, II, e art. 147, c.c. art. 61, II, "f", todos do Código Penal, facultando-lhe a 

suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições 

previstas no art. 78 do Código Penal , a serem especificadas na audiência 

admonitória.

3 - Considerando que o PEP do reeducando vai tramitar perante este Juízo 

Criminal para o cumprimento da pena imposta, designo audiência 

admonitória, para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h30min, ocasião em 

que será o reeducando advertido acerca das condições para o 

cumprimento da pena.

4 - Cientifiquem-se às partes, bem como intime-se o reeducando para 

comparecer na solenidade.

5 - Junte-se aos autos a FAC do reeducando extraída no sistema Apolo e 

abrangendo todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

 Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211436 Nr: 12093-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RANIERI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Trata-se de processo executivo de pena, distribuído em 04.4.2018 

perante este Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, em 

desfavor do reeducando Luan Ranieri da Silva.

Em 26.3.2018 (fls. 127/130), o Juízo da 3ª Vara Criminal local reconheceu 

a prática de falta grave pelo reeducando (abandono do cumprimento da 

pena), “regredindo-o definitivamente ao regime fechado, devendo a data 

de sua última prisão ser adotada como marco inicial para fins de cálculo de 

pena, qual seja, 20.10.2017 (data correspondente ao cumprimento do 

mandado de prisão – fls. 78/81)” [sic, f. 130], declarando, ainda, a perda 

de 1/6 (um sexto) dos dias remidos pelo apenado.

Irresignado, em 04.6.2018 (fls. 136/147), o reeducando interpôs recurso 

de Agravo em Execução em face da referida decisão, aduzindo, em 

síntese, que “não se pode imputar ao réu a responsabilidade pelo 

descumprimento das condições que lhe foram colocadas no Termo de 

Compromisso de Progressão para o Regime Semiaberto” [sic, fls. 141/142].

Todavia, ao invés de protocolados, autuados e distribuídos em apenso ao 

processo principal, a peça de interposição e razões recursais (fls. 

136/147) foram juntados no próprio processo executivo de pena. 

Conforme disposto no art. 1.548 da CNGCGJ/MT, os incidentes da 

execução penal “deverão processar-se nos próprios autos, somente se 

formando instrumento apartado em caso de Agravo em Execução Penal” 

[sic].

Nessa situação, em observância ao disposto no art. 1.548 da CNGCGJ/MT, 

desentranhe-se, distribua-se, registre-se e autue-se, em autos apartados, 

o Agravo em Execução Criminal interposto pela defesa em 04.6.2018 (fls. 

138/147), trasladando-se cópia desta decisão para os autos originados 

pelo aludido recurso e, por fim, certificando-se acerca da tempestividade 

recursal.

Em relação a estes autos principais (PEP cód. 211436), por ora, 

elabore-se novo cálculo das penas do reeducando.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 230585 Nr: 5965-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDESON PEREIRA DA 

SILVA - OAB:15846/O

 CERTIFICO que INTIMO o advogado do réu do despacho: "Em observância 

ao disposto no art. 5º, LV, da CF, por ora, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e ao advogado do reeducando (f. 260), para se 

manifestarem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, acerca dos cálculos 

da pena privativa de liberdade (f. 318) e da pena pecuniária (f. 319), 

oportunidade em que a defesa ainda deverá, caso queira, se manifestar 

sobre os documentos apresentados pelo Minsitério Público em 

06.6.2017(f. 322). Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224157 Nr: 2226-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Trata-se de processo executivo de pena, distribuído em 06.4.2018 

perante este Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, no qual o 

reeducando Francismar Sousa Silva foi condenado, em 16.02.2012 (APP 

cód. 86049), pelo Juízo da antiga 5ª Vara da comarca de Sorriso/MT, às 

penas privativas de liberdade e pecuniárias que totalizam 14 (catorze) 

anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.920 (um 

mil novecentos e vinte) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput c.c. § 

4º, 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em 18.8.2017 (f. 222), foi elaborado cálculo de pena do reeducando, 

consignando 26.01.2019 como possível data de preenchimento de 

requisito objetivo para progressão de regime.

 O referido cálculo foi impugnado pelo Ministério Público em 25.8.2017 (fls. 

223/224), oportunidade na qual ainda se manifestou no sentido de que não 

se opunha à remição de 61 (sessenta e um) dias da pena do reeducando 

(inerentes a 183 dias de trabalho entre maio/2016 e janeiro/2017).

Aos 18.10.2017 (fls. 225/232), o reeducando, por intermédio de sua 

advogada, também impugnou o referido cálculo de pena (f. 222), aduzindo, 

em síntese, que estão equivocados a fração de cumprimento de pena para 

progressão de regime (a qual deverá ser de 1/6 ao invés de 2/5), o marco 

inicial (o qual deverá ser a data da última prisão do apenado – 30.10.2013 

– ao invés do trânsito em julgado de édito condenatório). Na mesma 

oportunidade, o reeducando ainda alegou, quanto à pena restritiva de 

direito (prestação de serviço à comunidade) imposta em 17.5.2012 (fls. 

57/58),“deve ser considerado como pena cumprida o período em que o 

reeducando esteve buscando formas para iniciar o cumprimento que só 

não ocorreu por razões alheias a sua vontade” [sic, f. 227] no período 

compreendido entre 22.5.2012 e 29.10.2013, pleiteando, ainda, pela 

concessão do indulto previsto no art. 1º, XII, do Decreto nº 7.873/2012.

O Juízo da 3ª Vara Criminal local, em 08.12.2017 (f. 233), declarou remidos 

mais 66 (sessenta e seis) dias da pena do reeducando e concedeu vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca das alegações 

e pedidos formulados em 18.10.2017 (fls. 225/232).

Por fim, em (fls. 244/249), o Ministério Público manifestou-se “pelo 

indeferimento dos pedidos de comutação/indulto da pena privativa de 

liberdade e de multa objeto da guia de fls. 02-A/03, bem como redução da 

fração de 2/5 para 1/6 para progressão de regime em face de o 

reeducando ter sido condenado incurso no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição do § 4º do citado 

artigo, ou seja, crime equiparado a hediondo” e “pelo indeferimento do 

reconhecimento do período de 22.05.2012 a 29.10.2013 como pena 

cumprida” [sic, f. 249v].

É a síntese necessária. Decido.

Com relação ao marco inicial para fins de cálculo de pena inerente à 

progressão de regime, na decisão proferida em 05.3.2015 (fls. 164/167), o 

Juízo da 3ª Vara Criminal local consignou “adotar o entendimento de que o 

marco inicial para aferir o requisito objetivo para fins de progressão de 

regime será a data da última prisão independentemente de ser reincidente 

ou não o reeducando” [sic, f. 167].

 Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução contra a 

referida decisão (AgExPe nº 120.816/2016, originalmente distribuído, em 

primeira instância, sob o cód. 233923), sendo que, em 19.10.2016, a e. 2ª 

Câmara Criminal do TJMT negou provimento ao recurso ministerial (fls. 

251/253).

Em face deste acórdão, o Ministério Público interpôs o REsp nº 

1.719.799/MT, porém, em 02.4.2018 (fls. 255/257), a 5ª Turma do STJ 

ratificou o acórdão proferido pelo TJMT, “por estar o acórdão recorrido em 

consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte” [sic, f. 257], 

decisão esta que transitou em julgado aos 27.4.2018.

Assim, preclusa a via recursal em face do v. acórdão do STJ (fls. 

255/257), o Ministério Público carece de interesse processual para 

revolver matéria já decidida e transitada em julgado, devendo ser adotada 

a data da última prisão do reeducando (30.10.2013 – f. 122) como marco 

inicial do cálculo de pena.

Quanto ao pedido de concessão de indulto, formulado pelo reeducado em 

18.10.2017 (fls. 225/232), conforme entendimento jurisprudencial do STF 

(HC nº 118.533, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23.6.2016, 

p. 19.9.2016) , deve-se afastar o caráter hediondo do tráfico de 

entorpecentes, art. 33, “caput”, da lei de drogas, quando houver incidência 

da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do referido dispositivo 

legal.

Outrossim afastado o caráter hediondo da conduta, é perfeitamente 

possível que o apenado seja agraciado com o benefício do indulto 

pleiteado (nesse sentido, STJ: HC nº 370.687/SP, Relator: Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.10.2016, p. 27.10.2016), desde que 

preenchidos os requisitos previstos no art. 1º, XII, do Decreto nº 

7.873/2012.

Ressalte-se, por oportuno, que apesar do disposto no art. 8º, II, do 

referido decreto, no sentido de que “o disposto neste Decreto não alcança 

as pessoas condenadas por (...) crime de tráfico de droga, nos termos do 

caput e § 1º do art. 33 e dos arts. 34 a 37 da Lei nº 11.373, de 23 de 

agosto de 2006” [sic], a vedação à concessão de indulto não abrange os 

condenados por tráfico com incidência da causa de diminuição de pena 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que não há menção 

expressa do referido parágrafo (nesse sentido, STJ: HC nº 410.361, 

Relator: Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, j. 24.11.2017, p. 

28.11.2017) .

Pois bem. Segundo o referido dispositivo legal, é concedido indulto coletivo 

às pessoas nacionais e estrangeiras “condenadas a pena privativa de 

liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma 

do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, 

de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2012, um 

quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes” [sic, g. 

n.].

Na espécie, consta que o reeducando foi preso em flagrante (APP cód. 

86049) aos 15.8.2011 (f. 13), sendo que em 16.02.2012 (fls. 32/43), foi 

condenado pelo Juízo da antiga 5ª Vara da comarca de Sorriso/MT, à pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado, a qual, posteriormente (17.5.2012 – fls. 57/58), foi 

substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de 

serviços à comunidade e limitação de final de semana).

Destarte, considerando que o reeducando permaneceu segregado desde 

a sua prisão em flagrante (15.8.2011 – f. 13) até a “audiência admonitória” 

[sic] realizada em 21.5.2012 (f. 57/58), totalizando 09 (nove) meses e 07 

(sete) dias de reclusão, infere-se que, ainda na segregação cautelar, o 

reeducando cumpriu mais de 1/4 (um quarto) da pena privativa de 

liberdade que lhe foi imposta pelo Juízo da antiga 5ª Vara da comarca de 

Sorriso/MT na APP cód. 86049 (guia de execução penal à f. 02-A), 

restando preenchido o requisito previsto no art. 1º, XII, do Decreto nº 

7.873/2012, com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” 

c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006) inerente à referida Ação Penal Pública.

Por conseguinte, reconhecido acima o preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 1º, XII, do Decreto nº 7.873/2012, resta caracterizada a 

perda do objeto e, por conseguinte, prejudicada a impugnação 

apresentada pela defesa ao cálculo de penas (f. 222), com relação à 

fração de pena a ser cumprida para preenchimento do requisito objetivo 

para progressão de regime (1/6 ao invés de 2/5) e o pedido de 

consideração do período entre 22.5.2012 e 19.10.2013 como pena 

cumprida, formulados pelo reeducando em 18.10.2017 (fls. 225/232).

Diante de todo o exposto, comungando dos entendimentos jurisprudenciais 

acima esposados, rejeito a impugnação apresentada pelo Ministério 

Público em 25.8.2017 (fls. 223/224) e acolho parcialmente as impugnações 

ao cálculo de pena (18.8.2017, f. 222), apresentadas pelo reeducando em 

18.10.2017 (fls. 225/232), mantendo o marco inicial como a data da última 

prisão do apenado (30.10.2013, f. 122).

Concomitantemente, com fundamento nos arts. 1º, XII, do Decreto nº 

7.873/2012 c.c. 107, II, “in fine”, do CP, defiro o pedido de concessão de 

indulto formulado pelo reeducando em 18.10.2017 (fls. 225/232), declaro 

extinta a punibilidade de Francismar Sousa da Silva com relação à pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado (substituída em 17.5.2012 por 02 penas restritivas 

de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de 

semana – fls. 57/58) que lhe foi imposta em 16.02.2012 (fls. 32/43) pelo 

Juízo da antiga 5ª Vara da comarca de Sorriso/MT na Ação Penal Pública 

cód. 86049.
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Em prosseguimento, remanescem as penas privativa de liberdade (11 

anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado) e pecuniária 

(1.670 dias-multa) referentes à APP cód. 92305 (Juízo da 4ª Vara da 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT – guia de execução penal - f. 113), 

sendo necessária a elaboração de novo cálculo da pena.

Tratando-se de reeducando reincidente (sentença penal condenatória 

proferida na APP cód. 86049 transitou em julgado em 19.3.2012 – f. 

02-A/verso), a fração a ser adotada, para se auferir o preenchimento do 

requisito objetivo de progressão de regime pelo tráfico de drogas (art. 33, 

“caput”, da Lei nº 11.343/2006), deverá ser de 3/5 (três quintos), nos 

termos do art. 2º, § 2º, “in fine”, da Lei nº 8.072/1990.

Com efeito, para preenchimento do requisito objetivo de progressão de 

regime, o reeducando deverá cumprir 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses 

da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na APP 92305 (11 anos 

e 06 meses de reclusão), consoante arts. 112, “caput”, da LEP c.c. 2º, § 

2º, da Lei nº 8.072/1990, contados a partir da data de sua última prisão, 

qual seja 30.10.2013 (f. 122).

Assim, infere-se que o requisito objetivo para progressão de regime, a 

princípio, restará preenchido apenas em 25.10.2018, já computados os 66 

(sessenta e seis) dias de pena declarados remidos pelo Juízo da 3ª Vara 

Criminal local em 08.12.2017 (f. 233).

Nessa situação, por ora, elabore-se novo cálculo da pena do reeducando, 

com as devidas anotações no sistema informatizado “Módulo de 

Gerenciamento de Pena – MGP”, de acordo com as especificações 

consignadas nesta decisão, mercê do disposto no art. 1.786, “caput”, da 

CNGCGJ/MT.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à advogada do 

reeducando.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321243 Nr: 3876-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Reporto-me à decisão proferida em 15.8.2018 (fls. 186/187) que deferiu o 

pedido de compartilhamento de provas formulado pela autoridade policial e 

pelo Ministério Público, facultando ao denunciado apresentar resposta 

escrita à acusação.

A resposta à acusação foi protocolada em 22.8.2018 (fls. 192/200), 

ocasião em que o réu formulou pedido de absolvição sumária.

Pois bem. Em que pesem as judiciosas razões esposadas pelo réu na 

resposta à acusação protocolada em 22.8.2018 (fls. 192/200), não se 

vislumbram, no caso, ao menos por ora, quaisquer das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP.

Ao invés, segundo consta, foram encontradas na residência do acusado 

drogas, arma de fogo e munições, sendo que o fato da arma apreendida 

pertencer à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não descaracteriza o 

crime de posse ilegal do armamento.

As demais questões suscitadas pelo acusado, relacionadas à negativa de 

autoria, demandam dilação probatória, devendo ser analisadas no 

momento oportuno, após a instrução processual.

Por ora, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para 18.9.2018 (terça-feira), às 15:45 horas.

Requisite-se o réu e intimem-se as testemunhas, o Ministério Público e os 

advogados constituídos, observando-se o disposto nos artigos 980, § 1º e 

1.388 da CNGCGJ/MT e 221, § 2º, 351, 359 e 370, todos do CPP.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246741 Nr: 16332-92.2015.811.0015

 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: JMPS, RVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de determinar que o Município de Sinop/MT matricule o menor 

João Miguel Pavarim Suzarte, em creche nas proximidades de sua 

residência, confirmando a liminar concedida às fls. 22/24, excluindo 

apenas a multa diária imposta. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar o requerido no pagamento 

das custas processuais, visto que isento, bem como nos honorários 

advocatícios, vez que a partir da Emenda Constitucional n. 80/14, não são 

devidos honorários à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do 

artigo 134, “caput”, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita (TJMT – Ag 47152/2015 – 

Relatora: Desª. Maria Aparecida Ribeiro – 2.6.2015).Não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 05/2018 – DF

O Dr. JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com fundamento no 

art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei Estadual nº 

6.940/97.

CONSIDERANDO a r. decisão proferida pela Corregedora-Geral da Justiça 

de Mato Grosso no Expediente nº 0061309-83.2016–CGJ/MT, Cód. 454857 

e Cia. n.º 4031-80.2016.811.0002, que determinou a mudança da 

Serventia para o Várzea Grande Shopping.

CONSIDERANDO a r. decisão proferida deferindo a suspensão do 

expediente na Serventia do 2º Ofício desta cidade e Comarca de Várzea 

Grande-MT.

RESOLVE:

I - SUSPENDER o expediente na Serventia de Registro Civil e Notas do 2º. 

Ofício desta Cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, nos dias 30 (trinta) 

e 31 (trinta e um) de agosto e 3 (três) e 4 (quatro) de setembro do 

corrente ano.

II - Cientifiquem os MM. Juízes desta Comarca, Ministério Público, 

Defensoria Pública, OAB/MT Subseção de Várzea Grande e Serventias 

Extrajudiciais desta Comarca.

III - Publique-se. Remeta-se cópia desta Portaria ao Conselho da 

Magistratura e à Corregedoria-Geral da Justiça.Várzea Grande, 23 de 

agosto de 2018.JONES GATTASS DIAS-Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Processo n. º 0005469-92.2010.8.11.0002 – CÓDIGO 244941

INTIMAÇÃO DO Dra. MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/MT N.º 5.835-A, para 

que tome ciência que o processo n. º 0005469-92.2010.8.11.0002 – 

CÓDIGO 244941, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 773, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 22/05/2018.

 

Processo n. º 0005469-92.2010.8.11.0002 – CÓDIGO 244941

INTIMAÇÃO DO Dr. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB/MT N.º 

17.528, para que tome ciência que o processo n. º 

0005469-92.2010.8.11.0002 – CÓDIGO 244941, da Terceira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 773, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 22/05/2018.

 

Processo n. º 6647-57.2002.811.0002 – CÓDIGO 52542

INTIMAÇÃO DO DR. IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA, OAB/MT N.º 11.508, 
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para que tome ciência que o processo n. º 6647-57.2002.811.0002 – 

CÓDIGO 52542, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 156, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 15/08/2018.

 

Processo n. º 26658-87.2014.811.0002 – CÓDIGO 379872

INTIMAÇÃO DO DR. JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI, OAB/MT N.º15795, 

para que tome ciência que o processo n. 26658-87.2014.811.0002 – 

CÓDIGO 379872, da Terceira Vara de Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 605, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 18/08/2018.

 

Processo n. º 5478-25.2008.811.002 – CÓDIGO 209682

INTIMAÇÃO DO Dr. BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA, OAB/MT N.º 

16.800, para que tome ciência que o processo n. º 5478-25.2008.811.002 

– CÓDIGO 209682, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 337, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 18/08/2018.

 

Processo n. º 2231-02.2009.811.0002 – CÓDIGO 222002

INTIMAÇÃO DO Dra. Emília Gonçalves de Oliveira, OAB/MT N.º 5197, para 

que tome ciência que o processo n.º 2231-02.2009.811.0002 – CÓDIGO 

222002, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 598, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 16/08/2018.

 

Processo n. º 1004-69.2012.811.0002 – CÓDIGO 282226

INTIMAÇÃO DO DR. CESAR LIMA DO NASCIMENTO, OAB/MT N.º 4.651, 

para que tome ciência que o processo n. º 1004-69.2012.811.0002 – 

CÓDIGO 282226, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 784, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 16/08/2018.

 

Processo n. º 1960-46.2016.811.0002 – CÓDIGO 431711

INTIMAÇÃO DO Dr. IVANILTON SOARES MAIA, OAB/MT N.º25.085/O, para 

que tome ciência que o processo n. º 1960-46.2016.811.0002 – CÓDIGO 

431711, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 928, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em16 /08/2018.

 

Processo n. º 6670-90.2008.811.0002 – CÓDIGO 211070

INTIMAÇÃO DO DR. WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MT N.º 21.150-A, 

para que tome ciência que o processo n. º 6670-90.2008.811.0002 – 

CÓDIGO 211070, da Vara da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado 

na caixa 961 A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 11/07/2018.

 Processo n. º 582-56.1996.811.0002 – CÓDIGO 116415

 INTIMAÇÃO DO Dra. AMANDA LUCHTENBERG, OAB/MT N.º 24.414, para 

que tome ciência que o processo n. º 582-56.1996.811.0002 – CÓDIGO 

116415, da 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado 

na caixa 71, 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 1452-86.2014.811.0002 – CÓDIGO 348117

 INTIMAÇÃO DO Dr. DABERSON MACHADO BATISTA, OAB/MT N.º 7495, 

para que tome ciência que o processo n. º 1452-86.2014.811.0002 – 

CÓDIGO 348117, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 203, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 20/08/2018.

  

Processo n. º 21419-39.2013.811.0002 – CÓDIGO 325031

 INTIMAÇÃO DO Dr. DABERSON MACHADO BATISTA, OAB/MT N.º 7495, 

para que tome ciência que o processo n. º 21419-39.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 325031, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 393-A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 20/08/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006510-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO (REQUERENTE)

JEFERSON SILVA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

JOCIMARIA CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Considerando o fato da guarda ter por finalidade, dentre outras, 

regularizar a posse de fato e, alicerçado no estudo psicossocial realizado 

(evento n.º 10314873), cuja conclusão expressa exatamente que o menor 

é cuidado pelo avô/requerente desde tenra idade, defiro a guarda 

provisória do menor DAVI LUIZ CURVO PULQUERIO ao requerente, vez 

que nada há nos autos que indique necessidade de medida diversa. 

Lavre-se termo de guarda provisória do menor em favor de seu avô, eis 

que já exerce a guarda de fato. Fixo, como ponto controvertido, o legítimo 

interesse do menor DAVI LUIZ CURVO PULQUERIO. III- Diante da natureza 

da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem róis (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28/8/2018, às 14h00m (Horário Oficial 

de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas indicadas (evento n. 

9582819) e as que vierem a ser arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte requerida 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 

a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. VII- Expeça-se mandado para intimação das 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, 

INCISO IV). VIII- Intimem-se as partes, por fim, para, no prazo comum de 

5(cinco) dias, especificarem outras provas que pretendam produzir, 

justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. IX- 

Notifique-se o representante do Ministério Público. X- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398919 Nr: 10770-44.2015.811.0002

 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: MVDC, LSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES 

- OAB:24.537/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 Vistos.

Depois de reiteradas expedições de ofício à Secretaria do Estado de Mato 

Grosso requisitando os kits para coleta de material genético, descobriu-se, 

extra autos, que o Estado não dispõe de tais kits e tampouco verba para 

aquisição dos mesmos.

Tal informação veio à tona durante o mutirão do Pai Presente ocorrido 

neste final de semana nesta e outras comarcas do Estado.

Nesta Comarca de Várzea Grande, tem-se a informação de que o Hospital 

Metropolitano provavelmente passará a realizar os exames de DNA, 

porém, ainda não nada concretizado.

Sendo assim:

I- Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, informarem se tem 

interesse em realizar o exame às suas expensas (rateado entre as 

partes) ou, caso haja recusa, passará o feito à fase instrutória e 

inquirição de testemunhas e a prova se dará de forma presumida.

II- Concomitantemente, solicite-se informações à Diretoria do Fórum sobre 

a possível parceria acima mencionada.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369574 Nr: 19117-03.2014.811.0002

 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: LDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I- Tendo em vista que a parte autora não foi localizada no endereço 

informado nos autos e quando intimada por seu advogado, deixou de 

promover o regular andamento do feito (fl. 73), INTIME-A pessoalmente, via 

EDITAL, para que promova os atos que lhe compete, manifestando 

interesse no prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de 

assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 

485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 381296 Nr: 27721-50.2014.811.0002

 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: FÁTIMA MOTA DA COSTA VIANA, VICTOR HUGO 

MOTA DA COSTA, DANIEL DA COSTA VIANA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I- Ante a certidão de fl. 61, reitere-se novamente o oficio encaminhando 

ao Banco Bradesco, para que preste as informações já requisitadas, NO 

PRAZO DE 48 HORAS, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais).

 II- Sem prejuízo da determinação acima, extraia-se cópias ao Ministério 

Público Estadual para as providências pertinentes.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 235413 Nr: 15379-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, GRVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVM, CJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO(DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 VISTOS.

I- Infrutíferas as tentativas de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

III- Ao Ministério Público, conforme determinado às fls. 143, item III.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 381432 Nr: 27827-12.2014.811.0002

 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: ELIZIÁRIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, 

JOSILDA TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e reconheço a 

existência da UNIÃO ESTÁVEL entre Eliziário Pedro da silva e Zilda 

Teixeira dos santos pelo período de 20/01/2002 a 04/01/2009, de modo 

que Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do C.P.C. Isento o 

requerente do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, adotando-se as cautelas e anotações de 

praxe.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 353675 Nr: 18476-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURAT DOGAN - 

OAB:6917/MT

 Vistos.

I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Tendo em vista o resultado positivo do exame de DNA, bem como o 

registro da criança já conter o nome do pai biológico, Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 30% do salário mínimo, devidos a partir da citação, 

devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e creditado na conta corrente 

indicada nos autos em nome da genitora da menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 

4º).

 III- Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse do menor, 

especialmente no que tange ao valor da pensão alimentícia a ser fixada.

 IV- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva das testemunhas arroladas nos autos, bem como 

prova documental.

V- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/10/2018, às 14:00 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a 

ser arroladas.

VI- Desde já fica o advogado da parte requerida cientificado de que cabe 

a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

VII- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto à parte 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 
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a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 VIII - Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

parte autora.

IX - Notifique-se o representante do Ministério Público.

X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 298-19.1994.811.0002

 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: MKW, EDJWrpMKW, GdAW, JMWM, JMW, TWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT, ELIANE BERTUOL DUARTE - OAB:13747, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA COSTA MARQUES - OAB:9995 - MT, RAFAEL 

AUGUSTO DE BARROS CORREA - OAB:14271/O, TALITA OLIVEIRA DE 

SANT'ANA - OAB:17719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelos artigos 3º, § 3º c/c 139, V, do 

Novo código de processo Civil, defiro o pedido de fl. 393 e encaminho o 

presente feito ao CEJUSC desta comarca para designação de sessão de 

mediação entre as partes.

II- Notifique-se.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224479 Nr: 4726-19.2009.811.0002

 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: LAURA ALESSANDREA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EDILEIA DE CAMPOS, IVONE MERCEDES 

DA SILVA, JOSÉ LOURENÇO DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse das partes, a 

valida-de/invalidade do testamento e o preenchimentos dos requisitos 

legais do mesmo.

 III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva das testemunhas arroladas nos autos, bem como 

prova documental.

IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/10/2018, às 14:00 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a 

ser arroladas.

V- Desde já fica o advogado da parte requerida cientificado de que cabe a 

ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto à parte 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 

a intimação da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 VII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).

VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 220463 Nr: 699-90.2009.811.0002

 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: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDM, EDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCON DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8777/MT, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - UNIVAG - 

OAB:230904/SP, CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - OAB:7401/MT, 

JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, 

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - UNIVAG/CURADORA - 

OAB:9175-B

 Vistos.

I- Ante a certidao de fl. 142, Intime-se a oficiala de Jusitça, cujo mandado 

de fl. 134 fora para ela distribuído em 31/05/2017, a fim de que junte a 

respectiva certidão no prazo de 48 horas, sob pena de instauração de 

procedimento administrativo.

 II- Não cumprida a determinação no prazo assinalado, remeta-se cópia à 

Diretoria do Foro para as providências pertinentes.

III- Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321481 Nr: 17887-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado, via DJE.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 502070 Nr: 366-81.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO, MDALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBO, MEBO, VBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - DANIELA MARQUS ECHEVERRIA - OAB:4939

 Vistos.

I- Tendo em vista a dificuldade de intimação e localização das partes, 

Intime-se o advogados dos requerentes, para que junte aos autos, no 

prazo de 05 dias: comprovante de endereço dos requerentes e atestado 

de frequência escolar das menores, ambos atualizados.

II- Após, cumpra-se a determinação de fl. 214.

III- Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 210963 Nr: 6532-26.2008.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Sobre o documento juntado à fl. 78-verso, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, ouça-se o representante do 

Ministério Público, pelo prazo legal.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 278428 Nr: 22035-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APFDADS, EMFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Dr. 

Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fls. 83/83-verso, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

II - Após o decurso do prazo supra, intime-se a autora, pessoalmente, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse 

no feito, sob pena de extinção.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 58560 Nr: 4355-65.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON FABIANO DO ESPIRITO S. FERRAZ, SAYRA 

ESPIRITO SANTO FERRAZ, A. J. E. S. F.-REP. P/ SUA MÃE NOISE ANGELA 

DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON FORTES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fl. 331, determino a suspensão do feito pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

II - Após o decurso do prazo supra, intime-se a autora, pessoalmente, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse 

no feito, sob pena de extinção.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 247942 Nr: 7695-70.2010.811.0002

 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: APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN, JGCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:11669/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - 

OAB:11333/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, JOÃO 

EDUARDO PESSUNA - OAB:3728/OAB-MS, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656, 

PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 223214 Nr: 3417-60.2009.811.0002

 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: NONALVA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JESUS DA COSTA, DALVA MARIA 

RODRIGUES DA COSTA, ODETE TEODORO DE PAULA, SEBASTIÃO 

AMANCIO RODRIGUES, EUDOCIA CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JONATHAN 

WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - OAB:13953/MT, LINCON 

MONTEIRO BENITES - OAB:12148/MT

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimu-lados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 9/10/2018, às 15h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados, via DJE.

III– Às providências.

IV– Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 507889 Nr: 17898-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDAS, MLDAS, CSDA, PESDAS, SFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 216945 Nr: 12385-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGOeCVOrpsmMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ingressam os exequentes com EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS relativos 

aos meses de abril a junho/2018, sob pena de prisão (fls. 87/91), cujo 

pedido não veio acompanhado do respectivo cálculo atualizado do débito, 

motivo pelo qual foi determinada sua juntada à fl. 112.

II- Foram juntados os documentos de fls. 113/117, contudo, verifico que os 
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mesmos não correspondem ao período objeto da execução.

III- Assim, determino nova intimação dos exequentes, por seu advogado, 

para que junte o cálculo atualizado do débito referente ao período que 

pretende executar, ou seja, relativo aos meses de abril a junho/2018, 

conforme petição de fl. 87/91, sob pena de rearquivameto.

IV- Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321498 Nr: 17904-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MINORELLO, EDVALDO VIANA 

SANTOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, 

Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:17.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Vistos.

I- Tendo em vista a informação de cumprimento total do acordo (fls. 

204/219) e considerando que já satisfeita a prestação jurisdicional, 

arquivem-se os autos.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 275881 Nr: 19251-35.2011.811.0002

 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: GFB, LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante os ensinamentos transcritos, julgo parcialmente 

PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, convertendo os alimentos provisórios em definitivos e, 

por corolário, condeno o requerido a pagar, mensalmente, à título de 

alimentos definitivos, o valor correspondente a 73,39% (setenta e três 

vírgula trinta e nove por cento) do salário mínimo vigente no país, quantia 

essa que deverá ser depositada na conta bancária de titularidade da 

genitora, informada nos autos.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizada da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. No entanto, estendo ao requerido os benefícios da 

gratuidade da justiça e, por consequência, declaro suspensa a obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza. Se dentro de 05 anos, o requerido 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 

3º, do CPC).Notifique o Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquive-se, adotando as cautelas legais.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 209080 Nr: 4895-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LrPsmLGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986

 Vistos.

I- Acolho o parecer ministerial de fl. 225.

II- Renove-se o mandado de prisão de fls. 206, observando-se os 

endereços informados às fls. 218/vº bem como o cálculo atualizado do 

débito, representado pelo cálculo de fls. 219/224.

III- Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 304656 Nr: 270-84.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, Icaro Gibran Reveles de Andrade - OAB:15578, 

TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:15.783

 Vistos.

I- Intimem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º).

II- designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2018, às 

16h00m (horário oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas e colhido os depoimentos.

III- Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal em Juízo, na 

forma do artigo 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de 

que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

V- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 

a intimação da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 VI- Intimem-se as partes, por fim, para, no prazo comum de 5(cinco) dias, 

especificarem outras provas que pretendam produzir, justificando a 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.

VII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 337641 Nr: 5928-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 310292 Nr: 6334-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDSL, WHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fl. 73, determino a suspensão do feito pelo prazo de 
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30 (trinta) dias.

II - Após o decurso do prazo supra, intime-se a autora, pessoalmente, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse 

no feito, sob pena de extinção.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371418 Nr: 20514-97.2014.811.0002

 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: MARILZA VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSENIL DE CAMPOS, GREGORIA 

LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gevanisio Alves Presentino 

Júnior - OAB:10953

 Inventário

Código : 371418

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Ante a sentença proferida nos autos em apenso nº 

2127.97.2015.811.0002, código nº 385144 – (declaratória de União 

estável, pós mortem), aguarde-se o decurso do prazo recursal e 

manifeste-se a requerente.

Iii- Intime-se.

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 23 de agosto de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 283813 Nr: 2746-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO EGUNI - OAB:19589/O, 

RENAN POLIZEI - OAB:19636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela qual, 

intimo a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 204616 Nr: 635-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CORREA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERCYNA CORREA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8107, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela qual, 

intimo a parte autora, para manifestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 115780 Nr: 2077-18.2008.811.0002

 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: JOSE DE BARROS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA DE CAMPOS MACIEL, ESPÓLIO 

DE MARIANA POMPEU DE CAMPOS, IZABEL DE ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE BARROS MACIEL - 

OAB:0432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica as partes IZABEL DE 

ARRUDA CAMPOS, JORGE NOBUYKI CASICAVA E SUA MULHER 

ALBIMARCIA DAS NEVES ESPINOLA, devidamente INTIMADOS a 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, tendo em 

vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 01 ANO, a depender 

de providências única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 16-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.P. E outros rep. Por sua mãe HELIEIDE SARDINHA 

COELHO, R.T.M. PEREIRA, REP. POR SUA MÃE TATIANA MAURÍCIO 

NEVES, TATIANA MAURICIO NEVES, RENAN GABRIEL DE SOUZA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:7353, JOAO 

CARLOS DA SILVA BASTOS - OAB:2907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 4 anos, 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.: 416712 Nr: 20309-34.2015.811.0002

 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: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCPRMA, RMAC, PCMA, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

CAMPOS SILVA - OAB:11251

 Recurso de apelação

Código 416712

Vistos.

I- Certificada a tempestividade (CPC, artigo 1.003, §5º), recebo a apelação 

(CPC artigo 1.009).

II- Intime-se o apelado para, se assim lhe aprouver, apresentar 

contrar-razões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º do CPC).

III- Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

IV- A seguir, com ou sem resposta, certifique-se, diga o Ministério Pú-blico 

e encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado com 

as homenagens e cautelas de estilo.

 V- Cumpra-se.

 Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Dr. josé antonio bezerra filho

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 231243 Nr: 11357-76.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. L. O. C. assistida por sua genitora JULIE DE LIMA 

OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PINHEIRO RONDON MARTINS, ANA 

CAROLINA LIMA OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMIR ANTONIO DA COSTA, 

LYNDSEI JAYNE AMARO COSTA, LYNDNEI JANAYNE AMARO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele dos Santos Cruz - 

OAB:13552, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:2526, DAVID PEREIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:7499-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa da carta de citação, 

intimo a parte Autora por meio de seu patrono a se manifestar no prazo 

legal de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 11278 Nr: 299-96.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 Cumprimento de sentença

Código : 11278

Vistos.

I- Indefiro o pedido de fls., 600/618 e querendo adote a parte as vias 

ordinárias legais.

II – Conforme depreende-se do termo de audiência de fls., 597 as partes 

requereram a suspensão do feito, objetivando regularizar a composição 

da liquidação de sentença – transcorrido o lapso, intimem-se os d. 

causídicos a manifestarem-se o interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

III- Intimem-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 23 de agosto de 2018

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 420927 Nr: 22493-60.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE MOURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS- ALONSO BARBOSA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

DE CAMPOS - OAB:6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se paralisado há mais de ano sem que 

a parte Autora promova o seu regular andamento, razão pela qual, 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.: 444909 Nr: 9347-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMD, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493, Defensoria Publica Estado de Mato 

Grosso - OAB:, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22.016, MARCO 

ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - OAB:AO/MT 12.550, MARIA 

HELENA SILVA ROSA - OAB:22168/O, THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:OABMT21326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante das renúncias de somente três dos Advogados do 

Autor habilitados no processo, seguirão representando o Requerente os 

demais, dispensando a comunicação obrigatória (Art. 112, § 2º, do CPC).

Pelo exposto e em face da informação contida na petição de fls. 88/89, em 

cumprimento ao r. despacho de fls. 87, promovo os autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 430964 Nr: 1470-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 (...)Pelo exposto, não tendo a impugnante comprovado que a im-pugnado 

tem condições de arcar com as despesas processuais, INACOLHO a 

presente Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária e, 

consequentemente, mantenho a assistência judiciária gratuita concedida à 

Andreia Paula de Carli.Condeno a impugnante ao pagamento das custas e 

despesas pro-cessuais, ficando isento da condenação em verba 

honorária, por ser incabível sua aplicação na espécie.Certificado o 

decurso do prazo recursal e quitadas eventuais custas e despesas 

devidas proceda-se o desapensamento, dando-se baixa e arquivando-se 

os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 502070 Nr: 366-81.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO, MDALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBO, MEBO, VBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - DANIELA MARQUS ECHEVERRIA - OAB:4939

 Certifico que, diante da atualização do Sistema Apolo que não continha o 

nome do atual Advogado do Requerente, reenvio a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE PARA JUNTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS O 

ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR DAS MENORES, ATUALIZADOS.

Importante consignar que o atual endereço já foi fornecido às fls. 220, 

descrevendo que residem na Comarca de Cuiabá/MT., na Rua Jangada, 

Quadra G, nº 143, Bairro Parque Mariana.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302052 Nr: 22843-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADFB, RADFT, AFT, DLDFC, AGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ 

AUGUSTO FARSULA - OAB:18710/B, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA 

- OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 302052

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Objetivando o prosseguimento do feito inti-me-se o Sr. Henrique Alberto 

Trevisol, bem como o seu advogado, a tomarem conhecimento do pedido e 

do cálculo constante de fls., 602/603, e havendo concordância efetive o 

depósito em conta judicial.

III- intimem-se.
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IV cumpra-se.

 Várzea Grande 24 de agosto de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264564 Nr: 3754-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMFC, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO DA CUNHA, brasileiro(a), 

solteiro(a), entregador de compra, Telefone 9231-6497. 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.

 Despacho/Decisão: Processo nº. 3754-78.2011.811.0002Código nº. 

264564.VISTOS etc.Indefiro, por ora, a citação do executado por edital. Em 

consulta ao Sistema SIEL, foi localizado o endereço do devedor de forma 

completa, anexo.Cite-se.Em caso de não localização, cite-se do 

executado, por edital com prazo de 20 dias. Decorrido o prazo para 

pagamento, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito a um dos 

Advogados do escritório da FAUSB, a quem nomeio curador especial em 

favor do devedor citado por edital.Com a defesa, diga o credor e o 

Ministério Público.Sem prejuízo do contido acima, oficie-se à Caixa 

Econômica Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS e 

respectivo bloqueio, à título de arresto, até o valor em execução. Após, 

conclusos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 108775 Nr: 4702-59.2007.811.0002

 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: GESSY OLIVEIRA NEVES, ALMERINDO PERREIRA 

NEVES, DUARTINA JOSEFA NEVES, ANTÔNIO PEREIRA NEVES, MARIA 

DA SILVA NEVES, CLEUZA DOS REIS MONTEIRO, MARCINDO PEREIRA 

NEVES, MARIA DINALVA NEVES, LINDENOR FRANCISCO NEVES, 

EXPEDITO DANTAS MONTEIRO, EUCLIDES PEREIRA NEVES, JUNIOR 

PERERIA NEVES, FRANCISCA MARLENE DE AZEVEDO NEVES, MARIA 

JOSÉ NATALINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ESPÓLIO 

DE GEROLINDA BERTHOLINA DOS REIS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez)manifeste nos 

autos, dando andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 288841 Nr: 8313-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, SANDRA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Práticas Juridicas da 

UNIVAG - OAB:

 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 de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez)manifeste nos autos, 

dando andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 203381 Nr: 13652-57.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSrPsmMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte executada através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez)manifeste 

quanto ao exposto às fls. 266/272, e reqeuria o que entender cabível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 258214 Nr: 16302-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDDS, DDPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a 

determinação do despacho de fls124, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378472 Nr: 25649-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NUNES DA COSTA, ELBA CAROLINE 

NUNES MONTEIRO DA COSTA, MARIA ARLINDO DA COSTA NETA, 

ANAPAULA NUNES MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25649-90.2014.811.0002.

Código nº. 378472.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

Intimada por sua patrona, via DJE para que cumpra com o determinado de 

fls. 38 o Inventariante quedou-se inerte (fls. 39/40).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.
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P. R. I.

Isento de custas (fls. 35).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409684 Nr: 16449-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDN, FADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROZO - 

OAB:14.844

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos em razão de pedido de revogação de 

prisão civil, em razão de suposta quitação do débito executado, conforme 

depreende-se de fls. 57/58.

Oportunizado vista ao Representante do Ministério Público, este 

manifestou-se pela revogação do decreto prisional do executado, bem 

como pela extinção do processo, conforme fls. 63/64.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Analisando o feito, verifico que os valores informados pelo executado não 

refletem a realidade dos autos, vez que o débito alimentar perfaz o valor 

de R$ 11.462,79 (onze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta 

e nove centavos), conforme a última atualização do cálculo às fls. 48/49.

Desta feita, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL e, determino que o 

exequente seja intimado em caráter de urgência, para manifestar-se no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) acerca da quitação da verba 

alimentar ou possível renúncia ao débito pretérito.

Cumprida a determinação supra, renove-se vista ao Ministério Público que 

não se atentou para tanto e, em seguida, conclusos com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409684 Nr: 16449-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDN, FADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROZO - 

OAB:14.844

 Vistos etc.Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por CARLOS 

EDUARDO DO NASCIMENTO, representado por sua genitora, Srª FABIANE 

APARECIDA DO NASCIMENTO, em face de LORIVAL GONÇALVES DA 

SILVA, todos qualificados nos autos. (...)É o breve relatório. Fundamento e 

decido.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, na qual houve o 

pagamento das parcelas atrasadas aqui executadas. Com o pagamento do 

débito, esgota-se o interesse do credor em prosseguir com o processo. 

Por outro lado, o devedor tem o lídimo direito de ver declarado por 

sentença, sua não mais sujeição à execução.Ex Positis, tendo o 

executado comprido a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.Em 

virtude do pagamento das parcelas aqui executadas, REVOGO a prisão do 

executado.Expeça-se alvará de soltura, para que coloque imediatamente o 

executado LORIVAL GONÇALVES DA SILVA em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.Se necessário, CUMPRA-SE pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, servindo a presente decisão como Alvará de 

Soltura.Registre-se o Competente Alvará de Soltura no BNMP 

2.0.OFICIE-SE a POLINTER da presente decisão de revogação da prisão 

civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, arquive-se 

com as formalidades legais, inclusive com baixa na distribuição.Sem 

custas. Sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 76262 Nr: 8552-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ 

e CNGJ 6.16.15.1, decorreu o prazo de suspensão/sobrestamento, 

impulsiono estes autos à manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 247082 Nr: 6949-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Fontes Calone - 

OAB:14591-E, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAHR AHMAD SALIM SALEM 

DE AMORIM - OAB:4034 OAB/MS

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ 

e CNGJ 6.16.15.1, decorreu o parzo de suspensao/sobrestamento, 

impulsiono estes autos à manifestação da parte autora sobre o trânsito em 

julgado da sentença criminal proferida nos autos n. 550-08.2011.4.01.3601 

da Comarca de Cáceres/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 411364 Nr: 17396-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte requerente, 

através de seu advogado, para informar o andamento da Carta Rogatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369393 Nr: 18984-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RUSSO FILHO - 

OAB:16736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Ribeiro de Araújo - 

OAB:9.098/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ 

e CNGJ 6.16.15.1, decorreu o prazo de suspensão/sobrestamento, 

impulsiono os autos à manifestação da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320746 Nr: 17154-91.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, CADS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÁLIA CRUZ DA SILVA - 

OAB:, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22239/0

 Ex Positis, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às fls. 92/93, 

com relação ao débito alimentar executado nestes autos, nos termos do 

art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, bem como SUSPENDO a 

presente execução até o integral cumprimento do referido acordo.Sendo 

assim, considerando tudo o mais que dos autos consta, bem como diante 

do caráter de excepcionalidade da prisão civil (CF/88, art. 5º, inciso LXVII), 

com fulcro §6º, do art. 528 do CPC/2015, REVOGO O DECRETO 

PRISIONAL DO EXECUTADO, eis que a obrigação alimentar foi objeto de 

avença, não subsistindo a pretensão inicial dos exequentes.Advirto ao 

executado, que eventual inadimplemento do débito objeto do acordo que 

aqui se homologa, implicará no vencimento antecipado da dívida 

executada, nos termos do art. 1.425, III, primeira parte do C.C., ensejando 

em novo decreto prisional, o que por certo inviabilizará a apreciação de 

novos acordos.Expeça-se o competente Alvará de Soltura, para que 

coloque imediatamente o executado em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso.Registre-se no BNMP 2.0.Ademais, DEFIRO o prazo de 05 

(cinco) dias para que a Patrona do Executado acoste aos autos 

instrumento procuratório. Dê-se ciência do Ministério Público.Após o lapso 

temporal da suspensão, intime-se a exequente para no prazo de 5 (cinco) 

dias, colacionar aos autos os comprovantes de pagamento referente ao 

cumprimento do acordo e, em seguida, colha-se manifestação 

Ministerial.Após, conclusos.Intimem-se. Às URGENTES providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 320746 Nr: 17154-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, CADS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÁLIA CRUZ DA SILVA - 

OAB:, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22239/0

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento da Defensora Pública de fl. 70fv.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º, Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

 Em seguida, renove-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público. Após, retornem-me conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007513-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MEDRADO BISPO (AUTOR(A))

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BISPO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007513-86.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JANETE MEDRADO BISPO RÉU: 

LUIS CARLOS BISPO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE CURATELA com 

pedido de nomeação de Curador Provisório, ajuizada por JANETE 

MEDRADO BISPO, em face de LUIS CARLOS BISPO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A requerente informa que é casada com o 

requerido, tendo este sofrido um grave acidente de trânsito que o levou a 

condições que o incapacitam de reger sua vida civil. Alega também, que 

em decorrência do estado do paciente, o requerido encontra-se 

impossibilitado de pleitear auxílio-doença junto ao INSS. Pugna pela 

interdição do requerido com os efeitos da tutela antecipada em liminar, 

nomeando a requerente provisoriamente como sua curadora. Com a inicial 

vieram vários documentos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Considerando os fatos narrados na exordial e a documentação contida 

nos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, e em atenção ao disposto no art. 749 do Código de Processo 

Civil, nomeio, provisoriamente, a Sra. JANETE MEDRADO BISPO, curadora 

do interditando LUIS CARLOS BISPO. Lavra-se o termo de compromisso. 

Ademais, tendo em vista o documento acostado no id n. 14863278, desde 

já, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde 

logo nomeado Curador à lide o ilustre representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da Univag, que patrocinará os interesses do interditando. 

Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. Desde já, determino a 

realização de perícia médica no interditando, com o fito de atestar o grau 

de incapacidade (art. 753 do CPC/2015). Ademais, verifica-se através do 

ofício nº 078/2018 que a POLITEC não dispõe de meios para realização de 

perícia médica. Assim, para a realização da perícia nomeio, conforme o 

“Guia peritos médicos - Mato Grosso - ANADEM” a DRA. JOSEANE 

APARECIDA LOPES DA SILVA, médica psiquiatra perita, com endereço 

profissional na Rua Sírio Libanesa, 240, apartamento 101, bairro Popular, 

Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 99200-0062 e (65) 98424-5242, e e-mail para 

contato: jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte autora, 

beneficiária da gratuidade da justiça, em observância à Resolução 232 do 

CNJ, fixo os honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 504, 

§ 4º da CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. Em 

sendo aceita a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar 

especialização, bem como confirmar os contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, bem como designar data, horário e local para início dos 

trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de forma a possibilitar 

aos assistentes técnicos o acompanhamento da perícia, devendo ser 

intimados da data designada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

(artigo 465, §2º, incisos I, II e III, e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A 

Senhora perita deve ser advertida para responder com clareza e 

objetividade os seguintes quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação de 

laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, 

§2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie de doença sofre o (a) 

interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) Essa moléstia – se 

existente – é de molde a comprometer, no (a) interditando (a), suas 

faculdades de discernimento, afetividade ou orientação psíquica? c) 

Essas condições psicopatológicas impedem o (a) interditando (a) de reger 

sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida civil? d) Essa 

incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de alguma sofrer) 

é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002482-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

DANIELA BIBIANA DE PAULA (AUTOR(A))

EDIVALDO CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

marcenaria do abraao (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

sobre a certidão do oficial de justiça

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007472-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON LUIZ FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007472-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: NORTON LUIZ FERREIRA 

Vistos... Para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita à 

empresa deve fazer prova de que não pode custear o processo sem 

sacrifício de sua atividade comercial, situação essa não comprovada nos 

autos. Dessa forma, Rejeito o pedido e determino a intimação da parte 

autora para que no prazo de 30 (trinta) dias providencie o recolhimento 

das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004689-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADILAINE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a 

pericia designada para o dia 19/09/2018, à partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004689-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADILAINE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia 

designada para o dia 19/09/2018, à partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516581 Nr: 22581-30.2017.811.0002

 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: PAULO CESAR SANTANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DA SILVA, LUCIMAR DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440-OAB/MT, CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22464/O, 

RAFAEL MIRANDA SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA 

SALCI - OAB:22.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .A propósito, a melhor sedimentar meu posicionamento:POSSESSÓRIA - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE ANTE 

A NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL ATINENTE À POSSE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 927, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. A 

ausência de prova de qualquer um dos requisitos elencados no art. 927 da 

lei adjetiva básica conduz inarredavelmente ao inacolhimento da 

liminar."Não basta alegar e juntar documentos; deve o autor comprovar 

adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC, sob pena de ver 

denegada a liminar initio litis, em face da inconsistência da justificação 

possessória" (AI nº 7.087, Des. Eder Graf).2. Com exceção da hipótese 

insculpida no art. 505 do Código Civil de 1916 e seu correspondente art. 

1.210, § 2º, do Código Civil de 2002, nas ações possessórias não se 

perquire a respeito do domínio.(AI nº 2001.015474-9, 3ª Câmara de Direito 

Civil do TJSC, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato. j. 08.09.2003, unânime, DJ 

22.09.2003).Diante da ausência de elementos probantes necessários, em 

cognição sumária, não estando suficientemente atendidos os requisitos do 

art. 927 do CPC, INDEFIRO o pedido de liminar.Cite-se o réu para, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 dias, sob as penas dos arts. 

285 e 319 do CPC.Intime-se.Cumpra-se.Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395698 Nr: 8947-35.2015.811.0002

 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, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABILIA JANAINA MAFFINI BOELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179

 Processo n.º 8947-35/2015. (Cód. 395698).

Vistos...

Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela 

Embargante/Executada, ao argumento de a r. sentença ser omissa quanto 

a análise de seus pedidos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada 

(art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de eventual erro 

material, conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo 

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

Em que pese os argumentos da autora, além de entender inexistir omissão, 

os fundamentos que me levaram a não acolher a pretensão inaugural, 

visto que apenas um pedido de autorização de levantamento dos valores 

se fazia necessário.

 Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 113/117, mantendo a r. 

sentença em todos os seus termos.

Com tudo, por verificar a existência de valores depositado nos autos do 

processo, defiro pedido de levantamento dos valores mediante alvará, 

devendo a Sra. Gestora providencia a expedição conforme requerido às 

fls. 117.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquive-se 

este autos com as devidas baixa e anotações de estilo.

 Expeça se o necessário.

 Intime-se.
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Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 23 de agosto de 2018.

Silvia Renata Anffe Souza

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405609 Nr: 14309-18.2015.811.0002

 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: PDFP, CLEUCI FATIMA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Impulsiono estes autos para intimar sobre o retorno dos autos do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326052 Nr: 22413-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes osbre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 416088 Nr: 19946-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER HENRIQUE SENTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS LEITE DUARTE - 

OAB:268.659/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301728 Nr: 22487-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIS MAGALHÃES AUTO ELÉTRICA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255427 Nr: 14616-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID SOARES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983, RICARDO 

HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS, PARA A PARTE AUTORA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 248328 Nr: 7985-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GUILHERME COVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-OAB-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA PELO CORREIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117585 Nr: 10939-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIASMACIL DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R MARTINS DE SOUZA ADM. DE 

ESTACIONAMENTO E MALOTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CÉSAR DIAS 

AMORIM - OAB:6470/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA PELO CORREIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423845 Nr: 24044-75.2015.811.0002

 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: PNEULINK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEVAM GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:61516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349044 Nr: 15092-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. DE JESUS MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, NO 

PRAZO DE 5 DIAS , DAR ANDAMENTO AO FEITO SOBRE PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288118 Nr: 7531-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002713-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente, impulsiono para intimar a parte autora para 

manifestação. VÁRZEA GRANDE, 24 de agosto de 2018 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007379-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007379-59.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ALCOPAN ALCOOL DO 

PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando de Habilitação de Crédito 

em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em 

favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o processo deverá ser 

novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007381-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

NOEL CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007381-29.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NOEL CARLOS DE SOUZA REQUERIDO: ALCOPAN 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando de 

Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007383-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007383-96.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando 

de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO 

DA COMPETÊNCIA em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007175-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO (ADVOGADO(A))

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ALVES FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007175-15.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: 

ALDO ALVES FONSECA Vistos... Analisando os autos, verifico que a 

parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e 

taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO sua intimação, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas e taxas 

processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição 

deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007224-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO VERANO (AUTOR(A))

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANNE BARROS DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007224-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WAGNER RIBEIRO VERANO RÉU: NAYANNE BARROS DOS 

REIS Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CANDIDA ALVES (AUTOR(A))

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(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 DECISÃO Processo: 1007051-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA CANDIDA ALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Analisando os autos, 
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observo os documentos de identidade das partes, encontram-se total ou 

parcialmente ilegível, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do 

art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim 

dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos 

digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos 

do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, 

pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma 

força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 

fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o 

documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar 

pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa 

forma, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos os documentos legíveis, atentando-se quanto à necessidade de 

que estes sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de 

visualização, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007402-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007402-05.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EULINA MARIA DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que 

tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter 

funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, 

este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da lide, em 

vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em que 

intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007590-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MENDES QUEIROZ (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007590-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLENE MENDES QUEIROZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429464 Nr: 508-98.2016.811.0002

 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: SONIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

condeno a requerida CLARO S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais à autora SONIA ROSA, 

com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), 

bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 349,42, com 

relação ao contrato de nº F000131297081871.Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Confirmo, outrossim, a liminar deferida 

para todos os efeitos legais. Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419325 Nr: 21661-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Verifico que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em se encontra. Partes legitimas e bem representadas.

 Passo ao regular saneamento do feito (art. 357, § 2º, do CPC), o que por 

consequência fixo como ponto controvertido a comprovação do nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida.

 Inexiste questões preliminares para apreciação, e a fim de obter melhores 

elementos a subsidiar o julgamento do presente feito, defiro a prova 

requerida pela parte requerida, devendo a parte autora trazer aos autos 

comprovante de endereço em seu nome. Prazo: 10 dias.

Além da controvérsia acerca da comprovação do endereço, entendo 

necessária a tomada do depoimento pessoal da parte autora para 

esclarecimento do fato.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h00min.

Intime-se a autora, via mandado, para comparecimento nos termos do art. 

385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 351107 Nr: 16661-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILMA PIRES RIGAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIGAZZO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos etc.

 Considerando o indeferimento do efeito suspensivo do RAI nº 

1003213-87.2018.8.11.0000, e, em atenção ao petitório de fls. 166, 

constato que ficou determinado na decisão de fls. 153/158, que o autor 

trouxesse o cálculo atualizado do débito já descontado o valor depositado 

nos autos.

 Desse modo, não tendo este juízo estipulado prazo para a apresentação 

da estimativa, intime-se o credor para que traga referido cálculo de acordo 

com decisão posta nos autos. Prazo: 10 dias.

 Com o balancete no processo, intime-se a instituição bancária devedora 

para efetivação do pagamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451003 Nr: 12337-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISAMA TEREZINHA TURATTI, ADRIANO TURATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELIZABETH MARTINS 

NEPONUCENO, DONÁRIA MARTINS NEPONOCENO, MANOEL SILVA 

PEREIRA, NILDA BORGES DA LUZ PEREIRA, CONFINANTE DO LADO 

DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 48, determinou-se a citação da parte requerida e 

dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de terceiros e 

interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e União.

Os entes federativos manifestaram desinteresse na causa (fls. 64, 67 e 

69) e o edital para conhecimento dos interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos fora expedido e afixado (fls. 50 e 51).

As confrontantes Manoel Silva Pereira e Nilda Borges da Luz Pereira 

foram citados (fls. 57).

A parte requerida e o confrontante José Barnabé da Silva não foram 

encontrados para citação (fls. 57 e 59).

O Ministério Público manifestou desinteresse na causa (fls. 72/73).

Pois bem. A parte autora fora intimada a se manifestar acerca da certidão 

negativa acostada aos autos (fls. 63), porém decorreu o prazo e nada foi 

requerido, apesar de não haver certificação à respeito.

 Em assim sendo, intime-se o douto patrono da parte autora para 

manifestar acerca das certidões de fls. 57 e 59, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores pessoalmente, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373994 Nr: 22294-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANSELMA BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROKURO YOSHIOKA, JOSÉ MARIA 

RODRIGUES SILVA-, CÍCERO FURTADO DE AQUINO, DAMIANA DA SILVA 

ANDRADE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT15203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em ordem. Única pendência do processo é a citação da parte 

requerida.

 Contudo, a carta citação do réu Rokuro Yoshioka não foi entregue 

pessoalmente, pois quem a recebeu foi pessoa diversa, Gustavo 

Yoshioska (fls. 77).

Assim, da análise dos artigos 242 e 248, parágrafo primeiro, do CPC, se 

depreende o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, 

pois a carta deve ser entregue pessoalmente ao citando que assinará 

pessoalmente o aviso de recebimento.

E não há convalidação do ato citatório pelo mero fato de ter sido realizado, 

por aviso postal, em endereço correto do réu, mas na pessoa de terceiro, 

sem comprovação de poderes de representação.

Nesse sentido:

 MONITÓRIA. Ação ajuizada contra a empresa devedora principal e a 

devedora solidária, pessoa física. Hipótese em que a carta citatória 

endereçada à pessoa física foi recebida por terceiro. Inaplicabilidade ao 

caso da teoria da aparência. Inteligência do disposto no artigo 223, 

parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil. Nulidade 

insanável verificada. Falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 214, CPC). Anulação 

de todo o processado, desde a citação com determinação de reabertura 

do prazo para oposição dos embargos monitórios. Decisão reformada. 

Recurso prov ido.  (TJSP;  Agravo de Ins t rumento  n º 

2035549-86.2013.8.26.0000; Rel. Des João Camilo de Almeida Prado 

Costa; 19ª Câmara de Direito Privado; J. Em 10.2.2014).

Assim, recebida a carta de citação, por pessoa diversa do réu, como se 

vê do ARMP acostado a fls. 77, não teve o requerido ciência inequívoca 

da demanda, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação.

Diante de todo o exposto, determino a renovação da citação, via mandado.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388236 Nr: 4239-39.2015.811.0002

 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: CLÁUDIA TEREZINHA ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, FÁCIL IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80.055-MG

 Vistos etc.

A parte autora e as requeridas MRV Engenharia e Prime Incorporações 

transigiram em torno da lide às fls. 200/201, sendo que tal ajuste foi 

homologado às fls. 202, oportunidade em que foi determinada à parte 

autora para que se manifestasse acerca de interesse no prosseguimento 

do feito em relação à requerida Fácil Imobiliária, bem como quanto à perda 

superveniente do objeto em relação à esta.

Certificado o fim do prazo (certidão de fls. 208), a parte autora quedou 

inerte, sem qualquer manifesto, anuindo tacitamente com a perda 

superveniente do objeto com relação à requerida Fácil Imobiliária.

Em assim sendo, julgo extinto o feito sem resolução do mérito com relação 

a requerida Fácil Imobiliária, na forma do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, pela perda do interesse processual.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 6401-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINO DE SANTANA, ALMERINDA ANGÉLICA DE 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEVALTINO SEVERIANO DE ARAÚJO, 

AVELINA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ADEMIR FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:8.936 MT, Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:MT 8.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aquiles - OAB:, AQUILES 

ALMEIDA DE AMORIM - OAB:7096 - MT

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, deverá ser excluído do polo passivo da presente 

demanda Ademir Ferreira da Silva, uma vez que fora nomeado perito e não 

é parte no processo.

2 – Intime-se a parte autora para que traga aos autos os documentos 

requeridos pelo perito nomeado. Prazo: 10 dias.

 3 - Nada obstante o petitório de fls. 578/579, verifico que na decisão de 

fls. 549, ficou determinado que os honorários periciais deverão ser 

arcados pela parte requerida.

Em sendo assim, intime-se a parte requerida para que no prazo de 05 

(cinco) dias deposite os valores referentes aos honorários periciais.

4 - Feito o depósito, intime-se o expert para os inicios dos trabalhos.

 5 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 535614 Nr: 7595-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILOS CENTER MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de petição em que a parte exequente requer a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada.

 Contudo, o douto patrono da parte autora não apresentou na inicial os 

dados: endereço atualizado dos sócios a serem intimados. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, para que indique os endereços dos sócios da empresa 

executada, de acordo com o art. 134, §4º, e art. 319 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395404 Nr: 8693-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILOS CENTER MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250999 Nr: 10299-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução por Quantia Certa com Base em Título Executivo 

Extrajudicial proposta por Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda ME 

em desfavor de Edgar Campos de Azevedo, ambos devidamente 

qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 50) para se manifestar acerca da decisão de 

fls. 49, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 51.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal à empresa 

requerente, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento 

ao feito, sob pena de extinção (fls. 53). Contudo, não foi possível 

proceder sua intimação, devido ao endereço insuficiente, conforme 

informação trazida pelo Correio às fls. 54.

Foi expedida ainda uma nova carta de intimação (fls. 56), desta vez com o 

número trazido na exordial. Contudo, não foi possível proceder sua 

intimação, devido ao fato de não ter encontrado o local, conforme 

informação trazida pelo Correio às fls. 57.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo 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.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395709 Nr: 8958-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTHON VINICIUS QUEIROZ, TATIANE 

CRISTINA NOGUEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora a se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384371 Nr: 1631-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, R. SOCIAL - INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que instada a manifestar quanto ao 

retorno da correspondências encaminhadas para as requeridas (fls. 

53/54), a autora peticionou requerendo a renovação da citação por 

correios da requerida R. Social Indústria de Compensados, juntando 

comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fls. 58/62).

Todavia, após ser intimado para manifestar quanto a correspondência 

encaminhada à ré Stylle Factoring Fomento Mercantil, devolvida com a 

informação, endereço insuficiente (fls. 65), a autora pugnou pela sua 

citação via edital (fls. 68).

Ocorre que, a citação editalicia tem cabimento apenas nas hipóteses 

previstas no art. 256 do CPC e, nos termos do §3º, para que o réu seja 
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considerado em local ignorado ou incerto é necessário que as tentativas 

de sua localização sejam infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo 

juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

De tal modo, não há nada nos autos que indique que a requerente tenha 

tentado obter a localização da requerida por outros meios e, em razão da 

ausência de informação quanto ao número do CNPJ da requerida, este 

juízo está impossibilitado de proceder consulta nos sistemas disponíveis.

Portanto, indefiro o pedido de citação editalicia da requerida ré Stylle 

Factoring Fomento Mercantil, determinando a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço atualizado da 

requerida ou o seu CNPJ, caso queira que este juízo requisite informações 

sobre seu endereço.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5111 Nr: 112-06.1988.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNECK LAMINADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON OSEIAS PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI LUIZ BRUSTOLINI - 

OAB:3395-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente peticionou 

requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 

383).

Contudo, à vista do lapso temporal superior ao requerido, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84442 Nr: 6527-09.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTINA ZANGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:MT 12.909/0

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que, instado a manifestar quanto à 

penhora efetivada no rosto dos autos do processo em tramite no Juizado 

Especial, o executado quedou-se inerte (fls. 175/177);

De tal modo, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Com a manifestação, retornem os autos conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a exequente 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311073 Nr: 7140-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que, a planilha de cálculo com a 

atualização do débito exequendo, constante às fls. 83/84, está incompleta, 

consta apenas as páginas 1 e 2 de 6.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada.

Com a manifestação, retornem os autos conclusos, para análise dos 

pedidos constantes na petição de fls. 80/82.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a exequente 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369079 Nr: 18749-91.2014.811.0002

 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: ISAEL LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÃO SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG

 Vistos.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por ISAEL 

LOPES MOREIRA em desfavor da MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA.

Os autos foram encaminhados para participar do mutirão da conciliação 

realizado pelo do CEJUSC, onde se obteve êxito na realização de acordo 

(fls. 122).

Aportou autos petição em que a requerida comprova o cumprimento do 

acordo (fls. 126).

 E os autos vieram 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, do CPC.

Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Cada parte arcara com os honorários contratuais dos seus respectivos 

patronos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da presente sentença e da anterior, remetendo-se os autos ao 

arquivo com as baias e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 76671 Nr: 8887-48.2004.811.0002

 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: VALMIR DOMINGOS MARINS, R.S.M. e outro rep. Por 

seu pai VALMIR DOMINGOS MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAIS FUNDAÇÃO DE SAÚDE COM. DE V. 

GRANDE/MT-HOSPITAL SÃO LUCAS, AMECOR, IVAN MONTEIRO DA 

SILVA JÚNIOR, DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE F. GODOY - 

OAB:6692, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:4181, Ana Maria Sordi Teixeira - OAB:6.357 OAB/MT, Dr. 

HELDER COSTA BARIZON - OAB:7.195, Flávio Geraldo De Azevedo - 

OAB:6.368-E/OAB/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - UNIVAG - OAB:, Lécia 

Nídia Ferreira Taques - OAB:9412, LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, LUIZ 

JOSE FERREIRA - OAB:8212, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos.(...) , designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14horas.Em razão do deferimento do depoimento 

do requeridos Douglas e Ivan (fls. 622), intime-os pessoalmente, para 

comparecerem à audiência (art. 385, § 1º, do CPC). Conste no mandado a 

advertência de que caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor serão presumidos confessados os fatos alegados, mediante a 
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aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385).Se ainda não o 

fizeram, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo de 

15 (quinze) dias antecedentes à audiência designada e com observância 

da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.A 

intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte 

que as arrolou (artigo 455, do CPC) e 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 (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.Tendo em vista que o perito já apresentou 

resposta aos quesitos suplementares formulado pelo requerido, mostra-se 

despicienda a sua oitiva em juízo (art. 477, §, 3º c/c art. 361, I do 

CPC).Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se quanto às 

respostas aos quesitos suplementares constantes às fls. 821/822, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26807 Nr: 5170-67.2000.811.0002

 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: ASAI ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BISPO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO M. 

VASCONCELOS - OAB:10.624, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 [...]Sendo assim, faço as seguintes deliberações:1.HABILITE-SE para 

integrarem o polo passivo da demanda aqueles qualificados no petitório de 

fls. 118/146 e 559/560 por se tratarem de moradores do loteamento em 

discussão. 2.CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem 

peça contestatória, contados a partir da intimação do advogado 

constituído nos autos. 3.PROMOVA-SE as alterações pertinentes na capa 

dos autos e no Sistema Apolo.4.DETERMINO com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, a CITAÇÃO POR EDITAL de todos ocupantes 

dos lotes 07, 08, 10, 11, 12 e 13 da quadra 31; lotes 09, 10, 11, 12 da 

quadra 32 e lotes 03, 04, 07 da quadra 33; bem como de todos os lotes da 

quadra 29 e 30 do Loteamento Joaquim Agostinho Curvo, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. 5.Decorrido o prazo 

sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, em atenção 

ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta 

Comarca para representar a parte requerida citada por edital, devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal. [...]7.Decorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado, intimem-se as partes para 

especificar as provas que ainda pretendem produzir. 8.No mais, em 

atenção ao artigo 566 do CPC, DESIGNO audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 15h20min[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 486095 Nr: 5682-54.2017.811.0002

 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: DIONISIO PEREIRA DSO SANTOS, LUCELIA ALMEIDA 

LEITE RODRIGUES, JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, JUSCILENE DE 

ASSIS VILELA, WAESLAYNE APARECIDA DE SOUZA PINHEIRO, MARIA 

MADALENA GONÇALVES SENARIO DIAS, JONIEL DE SOUZA XAVIER, 

MIGUEL ALVES DE SOUZA, ALAN CHRIST GOMES DE LIMA, JANE 

MARQUES DE OLIVEIRA, ODINEY MARCIO DE QUEIROZ, LUCIANO 

BATISTA DE SOUZA, ADENIVALDO COSTA DOS SANTOS, SIMONE 

SABARA SIILVA, ANTONIO CARVALHO, WESLEY NUNES SOUTHIER, 

ADRIANO DA SILVA MARQUES, ESTEVÃO MARQUES DE AMORIM, 

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS, IRENE CARDOSO SOBRINHO, FLAVIO 

JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, EUZÉBIO CARLOS GONÇALVES DE 

ARRUDA, EDINNELY FERREIRA RODRIGUES, HENRIQUE GALDINO 

BARROSO, JSESIKA DANIELLY ALMEIDA DA SILVA, ZELIA APARECIDA 

DA SILVA, ROSEIL JOSE DA SILVA, MAYCON JONATHAN BERTULIO DA 

SILVA, MARIA JOSE GOMES CAMPOS DE ARRUDA, ALICE BERNARDINA 

SOARES, OSVALDO ABADE DELFINO, VILMA GERALDA ALVES, 

DURVALINO GIMINIANO DE ANDRADE, WALISON CARVALHO DA SILVA, 

NERLI TEREZINHA MARTINS, STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES, DAMARIS 

FERREIRA DA SILVA, JUCILEIDE CATARINA DA CRUZ RIBEIRO, JOANA 

DEUZALINA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, ADELINA DE SOUZA XAVIER SANTANA, DEBORA 

APARECIDA ARCANJO, ELZA INACIO FELIZENO, JOZIANE DA SILVA 

SOARES, MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOURA 

DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, FLAVIO APARECIDO 

RODRIGUES, MIRIAN APARECIDA ARCANJO NOVAIS, SAMARA FREITAS 

SANTOS, PAMELA NANCY OLIVEIRA SALES, WANDERSON SILVA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAÍ DISTRIBUIDORA LTDA, JOÃO PEDRO 

CURVO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas, uma vez que 

concedo os benefícios da justiça gratuita e sem honorários, haja vista a 

inexistência de contraditório.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48348 Nr: 7685-07.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAI ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BISPO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 

8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, 

haja vista a inexistência de contraditório.Translade-se cópia do presente 

incidente para os autos principais de código 26807, após arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345525 Nr: 12272-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI, ANA MARIA 

BARBOSA DE SOUZA, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, sandra lucia de 

oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial apresentada pela parte autora. À vista da 

comprovação da hipossuficiência concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC.

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

16 de Outubro de 2018, às 17h20 constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 
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351, CPC).

Cumpra-se, COM URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo Meta 2, 

do CNJ.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407507 Nr: 15407-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:11.653, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação via DJE, para que o advogado da parte 

autora Rinaldo Takeshi S de Assunção forneça seu CPF, considerando 

que em pesquisa junta a conta judicial, o CPF fornecido às fls. 134, consta 

como INVALIDO, conforme extrato que anexo neste ato, no prazo de 5 

dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447676 Nr: 10756-26.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRICILA APARECIDA REZENDE VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÃO SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição de 

valores Pagos e Indenização por Danos Morais proposta por PRISCILA 

APARECIDA REZENDE VILLELA em desfavor da MRV PRIME XVII 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Após a realização da instrução os autos foram encaminhados para 

participar do no mutirão da conciliação realizado pelo do CEJUSC, onde se 

obteve êxito na realização de acordo (fls. 131).

Aportou autos petição em que a requerida comprova o cumprimento do 

acordo (fls. 134).

 E os autos vieram 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, do CPC.

Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Cada parte arcara com os honorários contratuais dos seus respectivos 

patronos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da presente sentença e da anterior, remetendo-se os autos ao 

arquivo com as baias e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308547 Nr: 4512-86.2013.811.0002

 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: CAMILA DE MORAES ALVAREZ

 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

 Vistos etc.

 Nada obstante a informação acostada às fls. 172, a parte requerida já 

confirmou que não detém o documento original para que seja apresentado 

ao expert para o sucesso da perícia (fls. 153), pelo que resta prejudicada 

referida prova.

Com efeito, a fim de se obter melhores elementos a subsidiar o julgamento 

do presente feito e de se evitar nulidades futuras, entendo conveniente 

tomar o depoimento pessoal da parte autora.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16h30min.

Intime-se a autora para comparecimento, nos termos do art. 385, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320003 Nr: 16374-54.2013.811.0002

 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: SUELI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 106/107, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 111), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249191 Nr: 8733-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324594 Nr: 20993-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Vistos etc.

Instado ao pagamento, a devedora postulou pelo parcelamento da dívida 

(fls.180/181), inclusive efetuou o pagamento da primeira parcela (fls.183), 

tendo o credor concordado com o pedido (fls. 185).

No entanto, a devedora efetuou somente mais uma parcela (fls. 190).

Em assim sendo, libere-se os valores em favor do credor, observando os 

dados bancários indicados na petição de fls.191.

No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, 
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requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450659 Nr: 11686-12.2014.811.0003

 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: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOURO LTDA-ME, APARECIDO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:14266/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constata-se que a autora peticionou requerendo 

que a citação da parte ré seja realizada na audiência de conciliação 

designada nos autos em apenso (id. 391062).

Todavia, a audiência designada nos autos em apenso já ocorreu, restando 

prejudicada a apreciação do pleito.

De outro norte, em sendo evidente que o endereço indicado pela requerida 

é o mesmo informado na ação em apendo no qual a ré é autora, determino 

a expedição de novo mandado de citação e intimação, no endereço 

informado.

Intimem-se as partes para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 13 de novembro de 2018, às 15h40m, ficando a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio do seu advogados (art. 

334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Consigne no mandado as determinações constantes na decisão de fls. 

274, bem como que, caso o oficial de justiça suspeite da ocultação da 

parte ré, deverá proceder a citação com hora certa, nos termos do art. 

227 do CPC.

 Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254, do CPC.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 256, excluindo APARECIDO 

RODRIGUES do polo passivo da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409687 Nr: 16452-77.2015.811.0002

 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: DENIS JULIANO ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 122/123, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 125), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392107 Nr: 6626-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERNANDES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 88/95 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação a 

parte requerida para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312899 Nr: 9024-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUZIA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSOÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - OAB:MT 

16.819, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT, 

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alberto branco junior - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Rita Luzia Silva 

Campos em desfavor de Tradição Administradora de Consórcio Ltda, 

pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 83/84.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 115/116).

Às fls. 2118/119, a credora concordou com os valores depositados e 

requereu o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da dívida.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 118, 

intimando a parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444149 Nr: 8930-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADEMAR VIDOTTI, MARILENE GOBATO 

VIDOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA SILVA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.498/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Hipotecária proposta por ANTÔNIO 

ADEMAR VIDOTTI e MARILENE GOBATO VIDOTTI, em desfavor AIRTON 

DA SILVA & CIA LTDA. - ME.

Aportou-se aos autos petição em que o exequente informa tramita na 

Primeira Vara desta comarca ação ajuizada anteriormente, visando a 

adjudicação do mesmo imóvel vindicado nesta demanda (fls. 58/59).

 Assim, requer a reunião das ações, em razão da conexão, com a 

remessa dos presentes autos àqueles juízo pois é o prevento.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que razão assiste ao 

demandante, pois a presente ação tem a mesma causa de pedir da que 
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tramita na 1ª Vara Cível desta Comarca, sob nº 14194-65.2013.8.11.0002, 

cód. 317843, evidenciando a existência de conexão, segundo inteligência 

do art. 55, do CPC. Tanto assim, que o autor opôs Embargos de Terceiros 

naqueles autos, conforme extrai-se do extrato do processo acostado às 

fls. 60/70.

Destarte, haja vista a conexão dos presentes autos com o em tramite na 

1ª Vara Cível estes deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, (art. 

58, do CPC).

 Assim considerando que aquela ação foi protocolada, em 4/7/2013, antes 

da presente ação, que foi atuada em 2/5/2016, o Juízo da 1ª Vara Cível é 

prevento para processar e jugar as ações (art. 59, do CPC).

 De tal modo, a presente ação deve ser encaminhada àquele juízo para a 

reunião das ações e julgamento simultâneo evitando-se, assim, decisões 

conflitantes.

Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n.º 

14194-65.2013.811.0002, cód. 3178423, nos termos da fundamentação 

supra.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 229325 Nr: 9488-78.2009.811.0002

 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: ELIVANIA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA, JAIR 

SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310/MT, Stela Cunha Velter - OAB:4.984

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220176 Nr: 395-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - 

OAB:4455, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte executada para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406361 Nr: 14772-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:mt 9.217, Odenir Gomes Rosa - OAB:24.374/O

 Vistos etc.((...) Em assim sendo, determino que a parte exequente traga 

novo cálculo, no prazo de 10 (dez) dias, observando o que segue: O valor 

de R$ 10.443,22 encontra-se atualizado até 28.09.2016, como bem 

asseverado pelo credor, contudo o débito deverá ser atualizado, 

primeiramente, até a data do transcurso do prazo para pagamento 

espontâneo (09.03.2017 – publicação de fls. 115). Somente a partir desta 

data (09.03.2017) é que incidirão 10% multa + 10% honorários na fase de 

cumprimento de sentença.O resultado deverá ser atualizado até o bloqueio 

(16.02.2018 - fls.120), deduzindo o valor conscrito de R$ 3.313,40.O saldo 

remanescente necessitará ser atualizado até a data do depósito 

espontâneo efetuado pela executada (07.05.2018), oportunidade que será 

deduzido o valor de R$ 7.129,82, cujo resultado deverá ser novamente 

atualizado até a data do respectivo cálculo a ser apresentado para este 

juízo, a fim de cobrar o saldo remanescente. 2 – Converto a 

indisponibilidade em penhora e transfiro o montante à Conta Única, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC, ante a concordância da parte 

executada.3 – Proceda a transferência dos dois valores depositados no 

processo (fls. 111 e 120) para conta indicada pelo credor (fls. 139).4 – 

Intime-se o representante da parte credora acerca das transferências 

realizadas, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.5 – Com a estimativa 

nos autos, intime-se a devedora, através de sua patrona, para se 

manifestar acerca do cálculo, requerendo o que entender de direito. 

Prazo: 10 dias. 6 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386072 Nr: 2679-62.2015.811.0002

 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: EDILEUZA NOVAIS FEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na 

conta única (fls. 90 e 125), para a conta bancária indicada pelo advogado, 

eis que incontroverso.

2 - Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

3 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante (R$ 342,65), 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).

 4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

5 – Remetam os autos ao Contador Judicial para computo das custas 

processuais, intimando a ré no seguimento ao pagamento. Prazo: 5 dias.

 6 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334665 Nr: 3189-12.2014.811.0002

 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: AGNALDO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTREQ S.A, EMIRON SERVIÇOS CAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Souza 

Madureiro - OAB:MT 10.353, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:MT 16.943-A
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 Vistos.

À vista da não aceitação do encargo pelo perito nomeado (fls. 331), 

nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com sede na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, 

e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.: (65) 3052-7636, 

devendo ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aceite a 

nomeação.

Em sendo aceita a nomeação, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 

324/326. Caso contrário, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.

No mais, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da decisão que julgou 

o feito extinto sem resolução do mérito em relação à requerida SOTREQ 

S.A (fls. 325, verso) , corrigindo o polo passivo da ação.

Cumpra-se com URGENCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2, 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 513736 Nr: 20920-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S.A, FIAT DOMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13624/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução Provisória de Astreintes proposta por JAIR 

BEZERRA DE SOUZA em desfavor de FIAT AUTOMÓVEIS S.A., nos 

termos do artigo 537, §3º, do CPC.

Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam o pagamento do montante cumulado da multa a que foi 

condenado liminarmente nos autos principais, conforme planilha 

apresentada pelo exequente (artigo 537, §5º, do CPC).

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, o executado poderá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação independentemente de 

penhora ou nova intimação (artigo 536, §4º, do CPC).

Consigno que somente poderá ser levantado o montante referente as 

astreintes após o trânsito em julgado da sentença dos autos principais (Id. 

416888), caso seja favorável à parte exequente, nos termos do art. 537, § 

3º do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390377 Nr: 5578-33.2015.811.0002

 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: JAIR BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS LTDA, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13624-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (fls. 243/244), 

intime-se o perito para os esclarecimentos pertinentes, no prazo de 10 

(dias) (art. 477, §2º, CPC).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 214636 Nr: 9962-83.2008.811.0002

 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: EDITE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, OURO 

VERDE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, YASUDA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CONCEIÇÃO 

JUNIOR - OAB:15471/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEREDO - 

OAB:MT 7.627-A, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT/8506-A, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, MARCELO MARQUES MUNHOZ - OAB:15.238/PR, 

ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos etc.

Acordos acostados aos autos às fls. 1076/1079 e 1112/1113, os quais 

foram devidamente homologados pela e. TJMT (fls. 1081/1082 e 

1117/1119).

Pendente somente a liberação do dinheiro depositado nos autos 

(1132/1133).

 Desse modo, proceda à transferência dos valores depositados 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelos 

advogados (fls. 1122).

Intime-se o representante legal da Alvatel – Lucent Brasil 

Telecomunicações Ltda pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 211591 Nr: 7101-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE FERNANDA DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente peticionou 

requerendo a dilação do prazo nos termos do art. 222, do NCPC (fls. 87).

Pois bem. O art. 222, do CPC, assim estabelece: “Na comarca, seção ou 

subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os 

prazos por até 2 (dois) meses.”

De tal modo, considerando que a comarca de Várzea Grande está inserida 

na Região Metropolitana da Capital, é evidente que o pedido de dilação do 

prazo com fundamento no artigo supracitado não tem cabimento no caso.

Ademais, consta-se desde o protocolo da petição de dilação de prazo, 

transcorreu prazo muito superior ao constante no mencionado artigo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 87. Determino a intimação da 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a 

exequente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373923 Nr: 22255-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUMARI FRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Intimação às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeira o que de direito. Prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397880 Nr: 10193-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANDERSON MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Intimação às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeira o que de direito. Prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 436651 Nr: 4967-46.2016.811.0002

 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: VANDERLEI DA COSTA E SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Intimação às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeira o que de direito. Prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450195 Nr: 11977-44.2016.811.0002

 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: DELICIAS DA CARNE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Intimação às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeira o que de direito. Prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235741 Nr: 15650-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

manifesta, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419957 Nr: 21973-03.2015.811.0002

 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: NILVA MAYER SANTANA

 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:MT 13.245-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259802 Nr: 18402-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PAULA DO AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA CORREA, DANIELLE FARIAS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO - 

OAB:OAB/MT 11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343565 Nr: 10726-59.2014.811.0002

 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: ROSEMARY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e entendo como justo 

condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 1% do valor da 

causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Por consequência, revogo todos os efeitos da 

tutela deferida na decisão inicial. Condeno, ainda, a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Entretanto, considerando que lhe foi concedida a 

assistência judiciária, fica sobrestada a cobrança enquanto permanecer a 

situação de pobreza.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317590 Nr: 14390-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA LÉIA DA SILVA, MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO, 

T. DA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Vistos etc.

 Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do 

petitório de fls. 276 e os documentos que o acompanham.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3573 Nr: 727-44.1998.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNANI KUHN, JOSE DARCY KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474, JOAO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:OAB-MT 3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12721

 Vistos etc.1 - (...)1.1 - Acaso o dinheiro penhorado no Juizado Especial já 

esteja vinculado a este processo, proceda à transferência do valor 

depositado judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado (fls. 724, item “a”). Caso negativo, cumpra-se o item “2” da 

decisão de fls. 423/724.1.2 - No que concerne ao pedido de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor, deverá o 

credor apresentar requerimento específico para instauração e distribuição 

do respectivo incidente, de acordo com o art. 133, § 1º, c/c art. 134, § 4º, 

do Código de Processo Civil, restando prejudicado, neste momento 

processual, o requerimento de penhora nos rostos dos autos.1.3 - Nos 

termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da dívida em nome dos 

executados, conforme requerido.2 - Analiso agora o requerimento de fls. 

738, onde o advogado Willian Santos Damaceno requer a reconsideração 

da decisão de fls. 723/724, face este juízo ter declarado incompetente 

para analisar o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais 

do feito em tramite no Juizado Especial, onde fora efetuada penhora no 

rosto dos autos, bem assim acerca da desconstituição da 

penhora.Novamente destaco que o valor penhorado no rosto dos autos 

em processo em trâmite no Juizado Especial não se confunde com 

honorários contratuais relativos àquele processo, como quer fazer crer o 

advogado Willian. Em outras palavras, seu cliente naquele processo, 

executado neste (Antonio Ernani Kuhn), tem para com ele um débito de 

natureza alimentar, e, simultaneamente, tem um crédito ordinário em 

relação a terceiro, não se confundindo um com o outro, cabendo ao 

advogado buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, seja 

por ação de conhecimento, seja por execução de título extrajudicial, em 

autos próprios ou nos mesmos autos em que funcionou, se for o caso. 

Logo, o pedido de reconsideração é totalmente inadequado, pelo que o 

indefiro.3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384915 Nr: 1987-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Passo ao regular saneamento do feito, consignando a inexistência de 

questões preliminares para apreciação, restando pendente de análise o 

pleito da parte requerida para a comprovação de endereço da parte 

autora, tendo o requerente pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Por consequência fixo como ponto controvertido a comprovação do nexo 

de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida.

Assim, defiro a prova requerida consistente na intimação da parte autora a 

fim de que traga comprovação de endereço, no prazo de 10 (dez) dias.

De outro norte, entendo pertinente, para melhor elucidação dos fatos e 

julgamento da lide, a tomada do depoimento pessoal do autor.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se a parte requerida para comparecimento nos termos do art. 385, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

 Por fim, retifique o polo passivo da presente demanda, fazendo constar OI 

S/A.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 400128 Nr: 11387-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR BISPO 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

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a 

parte requerida CLARO TV S/A pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

à título de danos morais ao requerente EDIMAR BISPO DA SILVA, com 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem 

como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de nº 

107463700.Confirmo para efeitos legais a tutela concedida.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas processuais, bem como, os honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434551 Nr: 3744-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA AMORIM DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, FIRMINO 

CONRADO DA COSTA, NIVA CORRÊA DE LIMA SILVA, ADENIR MARIA DO 

CARMO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 57, determinou-se a citação da parte requerida e 

dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de terceiros e 

interessados, a notificação do Município, Estado e União, bem assim 

ciência ao Ministério Público.

Verifica-se que os entes federativos foram notificados, contudo somente 

o Município e Estado manifestaram a inexistência de interesse na presente 

demanda (fls. 70 e 73).

O edital para citação de terceiros e interessados foi expedido e afixado 

(fls. 64/65).

Os confiantes foram citados (fls. 63).

Manifestação do Ministério Público às fls. 75.

 Diante de todo o exposto, determino:

1 – Reitere a notificação à UNIÃO;

2 – Publique-se o edital de fls. 64 no DJE, por ser a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita;

 3 – Certifique-se o decurso do prazo com relação aos confinantes 

citados;

4 – Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da certidão de fls. 67, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316163 Nr: 12517-97.2013.811.0002

 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: JANETE CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL PRATENIR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e 

via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 330248 Nr: 26539-63.2013.811.0002

 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: OLENDINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC -FUNDO DE INVES. EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISEGUIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16.774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Entretanto, 

considerando que lhe foi concedida a assistência judiciária, fica 

sobrestada a cobrança enquanto permanecer a situação de 

pobreza.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320130 Nr: 16512-21.2013.811.0002

 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: INES VENANCIO RODRIGUES

 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: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 587, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim 

os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334956 Nr: 3442-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos etc.

Postergo a apreciação do petitório de fls. 150, após a certificação do 

decurso do prazo para pagamento, conforme decisão de fls. 147.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 7115-79.2006.811.0002

 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: ANILETE TABORDA, ANTÔNIO LOPO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NAZARELO DE CAMPOS, ELIEZER 

TABORDA, EUNICE SOUZA REZENDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENIR AMARAL - OAB:3527-B, 

CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - OAB:OAB/MT 10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por Anilete 

Taborda e Antônio Lopo Alves em desfavor de João Nazarelo de Campos, 

ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente foi intimada para se 

manifestar acerca da certidão de fls. 115, a fim de dar prosseguimento ao 

feito, entretanto quedou-se inerte (fls. 119).

No seguimento, em cumprimento à decisão de fls. 120, expediu-se carta 

de intimação pessoal aos autores, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para dar seguimento ao feito, sob pena de extinção (fls. 122). Na ocasião, 

obteve êxito em sua diligência, conforme informação trazida pelo Correio 

às fls. 123/124.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada.

Foi realizada ainda uma última tentativa de citação via mandado (fls. 128), 

porém esta restou infrutífera mesmo após a tentativa em horários 

alternados, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 129.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo 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.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 305517 Nr: 1196-65.2013.811.0002

 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: DOMINGOS CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Processo apto para sentença. Contudo, diante do pedido de desistência 

da ação com relação ao Banco do Brasil (petição de fls. 80/81) , 

necessário se faz que o requerido Banco Bradesco se pronuncie a 

respeito. Prazo: 10 dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342868 Nr: 10193-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIVAG -ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE VÁRZEA GRANDE, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 5924

 Vistos etc.
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Diante da certidão de fls. 155, intime-se o credor para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 .

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397325 Nr: 9928-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a requerida Claro S/A ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais ao autor Higor Egidio Oliveira de Souza, com juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito relativo ao contrato discutido nos autos.Decaindo a 

parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a 

sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do art. 

86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Aplico a multa ao autor ao 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, face o seu não 

comparecimento na audiência de conciliação (termo de fls. 95), a qual será 

revertida em favor do Estado, conforme exegese do art 334, § 8º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 34486 Nr: 3072-75.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. LUCIMAR A. KARASIAKI 

- OAB:OAB/MT 6448, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - 

OAB:2.852/MT

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 471, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428107 Nr: 26338-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Gonçalves Pereira - 

OAB:393349

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fls. 102, por não ter havido até aquele momento 

qualquer pedido de execução de acordo. Verifica-se, tão somente, 

através do petitório de fls. 98/100, ter o credor postulado pelo 

prosseguimento da execução, o que não se adequa aos autos, haja vista 

ser processo de conhecimento onde as partes entabularam acordo, tendo 

sido devidamente homologado e extinto, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC.

 Pois bem. Tendo em vista que o acordo formulado pelas partes fora 

devidamente homologado por sentença, este constitui título executivo 

judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC.

De tal modo, para dar cumprimento ao acordo, o requerente deverá 

adequar seus pedidos nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, 

desconsiderando o petitório de fls. 104/107. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434429 Nr: 3690-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 

14.485, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

S JUNIOR - OAB:12.007, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 115/120.

De acordo com o disposto no art. 134, § 1º, do CPC, desentranhe-se o 

requerimento, instaurando o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, remetendo-o ao Cartório Distribuidor para as 

devidas anotações.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 57304 Nr: 3161-30.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARQUES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES ARAUJO - 

OAB:3049/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Domani Distribuidora de Veículos 

Ltda, Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira em 

desfavor de Celso Marques Araújo, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 292) para se manifestar acerca da decisão de 

fls. 290, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 293.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fls. 295). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, conforme 

informação trazida pelo Correio às fls. 296.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo 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.

Custas pagas inicialmente.
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Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a 

natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo 

despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451764 Nr: 12640-90.2016.811.0002

 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: WASHINGTHON VAGNER ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO DO BORDADO – GEOVANE MEDICE 

ANDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Prejudicada a apreciação do petitório de fls. 30, haja vista o teor da 

decisão de fls. 28 que, em decorrência do abandono da causa, extinguiu o 

processo sem resolução de mérito.

Em assim sendo, digne-se a Secretaria a certificar o trânsito em julgado da 

r. sentença e, por conseguinte, arquivem-se os autos, procedendo às 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 536208 Nr: 8114-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRATINI IND. E COM. DE MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta 

por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá - MT em desfavor 

de Piratini Indústria e Comércio De Madeiras Ltda.

Na decisão de fls. 14, determinou-se a intimação da parte autora para 

emendar a inicial a fim de informar nome e endereço dos sócios a serem 

intimados.

Às fls. 16 certificou-se que, apesar de devidamente intimada a proceder a 

emenda à inicial, a parte autora não se manifestou no prazo estabelecido.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de sanar 

irregularidades contidas na inicial.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessada no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c. art. 485, incisos I e 

IV, ambos do Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios, devido à extinção do 

feito sem a resolução do mérito.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231283 Nr: 11457-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRATINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito 

(art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204161 Nr: 194-36.2008.811.0002

 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: WALTER DE OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA, 

ESPÓLIO DE MARIA ALONSO COSTA- REP/ PELO INVENTARIANTE 

RUBENS ANTONIO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEÃO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, JOÃO FARIAS GOMES - OAB:OAB/MT 

2640

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, II, III e IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), do valor da causa, 

entretanto, considerando que lhe foi concedida a assistência judiciária fica 

suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1238 Nr: 983-21.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE NÁUTICA IMP. EXP. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ERNESTO PAES DE 

BARROS - UNIVAG - OAB:4867/ MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294711 Nr: 14868-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TAVARES TOLEDO ME, REJANE 

FELISBINO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 57, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401071 Nr: 11916-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerente (fls. 152/153), intime-se a parte requerida para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48526 Nr: 3492-46.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARÉ MONTEIRO E SEU FILHO ÉDIO E. M. 

AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE MIRIAM PELACANI - 

OAB:4209-A/MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte executada para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340719 Nr: 8498-14.2014.811.0002

 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: AMANDA CAMPIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA VALADARES JORDÃO - 

OAB:OAB/MT 11.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ESTTELA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:139141, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, 

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - OAB:RJ 100618

 Vistos.

Consta às fls.114/115 Embargos de Declaração opostos pela requerente, 

em que alega a existência de omissão na sentença prolatada, ao deixar de 

manifestar quanto à legalidade da cobrança da comissão de corretagem 

celebradas no âmbito do Programa Minha Vida.

Instada a manifestar quanto aos embargos de declaração opostos, a parte 

contrária quedou-se inerte (fls. 577).

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022 

do Código de Processo Civil, possuindo a função esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro 

material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

No presente caso, não vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a 

possibilidade de acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois 

opostos sob a alegação de que a decisão não manifestou quanto à 

legalidade da cobrança da comissão de corretagem.

No presente caso, a sentença prolatada teve um tópico especifico para 

manifestar quanto à comissão de corretagem, constando os fundamentos 

e jurisprudências que embasam a decisão ora embargada.

 Assim, verifica-se que o embargante tem intenção de modificar a decisão 

por meio dos embargos de declaração, o que é inadmissível, uma vez que 

o aludido recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência 

e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um 

instituto.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, mantendo a sentença de fls. 519/28, incólume.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 214433 Nr: 9826-86.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, MAISA MARQUES PELLET - OAB:11889 MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerente (fls. 329/331), intime-se a parte requerida para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 442635 Nr: 8151-10.2016.811.0002

 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: EDIRSON BARCELO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-MT, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 135. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410849 Nr: 17114-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIELE SERRALHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAMOS ERHART
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 Vistos.

Consta às fls. 170/172 Embargos de Declaração opostos pela requerente, 

em que alega a existência de omissão na sentença prolatada, ao deixar de 

manifestar quanto à aplicação de juros e correção monetária na 

condenação de danos estéticos.

Instada a manifestar quanto aos embargos de declaração opostos, a parte 

contrária quedou-se inerte (fls. 178).

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022 

do Código de Processo Civil, possuindo a função esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro 

material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

No presente caso, não vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a 

possibilidade de acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois 

opostos sob a alegação de que a decisão não manifestou quanto à 

aplicação de juros e correção monetária na condenação de danos 

estéticos.

Ocorre que, após fixar os valores devidos a título de danos estéticos e 

morais, este magistrado assim consignou na parte dispositiva da 

sentença: “os valores supra deverão ser acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data” (fls. 167, verso), logo, evidente que os juros e correção 

monetária mencionados também se aplicam aos danos estéticos.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, mantendo a sentença de fls. 164/168, incólume.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312249 Nr: 8335-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA - ME, 

BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18116

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerente (fls. 272/275), intime-se a parte requerida para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26074 Nr: 4710-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Cláudio Jaques, LUIZ CLÁUDIO JAQUES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FIGUEIREDO FILHO, NA 

PESSOA INVENTARIANTE HELEN C. R. CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:MT 14.170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da decisão de fls. 253, intime-se o douto patrono da parte 

autora para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, via mandado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94842 Nr: 4374-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO LYSAKOWSKI KAISER DURAN, 

ROSE MARIA DE JESUS, JOENIL MARQUES RIBEIRO, RODRIGO FERREIRA 

LIMA, JELSON SIQUEIRA DA SILVA, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FEREIRA DA SILVA - OAB:48811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Em análise aos autos, verifico que razão não assiste ao 

embargante, pois não há qualquer contradição na referida decisão, haja 

vista que apesar de o acordo entabulado entre a parte autora e o 

requerido Diego Martins da Silva (73/74), não tenha sido cumprido, 

inclusive naquela oportunidade o credor requereu execução da 

composição (fls. 105/106), a decisão de fls. 129 declarou o impedimento 

da execução nestes autos, determinando que o procedimento fosse 

efetuado incidentalmente, apenso a estes autos.É de se ater também, que 

na sentença prolatada às fls. 154/156, houve condenação tão somente de 

Jerônimo Lysakowski Kaiser Duran, Rose Maria de Jesus, Joenil Marques 

Ribeiro e Joelson Siqueira da Silva.Por tais motivos, este juízo extinguiu o 

processo com relação a Diego Martins da Silva.Desta forma, conheço os 

Embargos Declaratórios, porém NÃO OS ACOLHO, nos termos 

supracitados, mantendo-se a decisão de fls. 219. Intimem-se e 

cumpra-se.Decorrido o prazo para interposição de recurso desta decisão, 

deverá a Sra. Gestora Judiciária cumprir integralmente a decisão de fls. 

219.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320087 Nr: 16458-55.2013.811.0002

 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: ROSIVALDO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, MARIA JOSE LEAO - 

OAB:5031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.(...) DA DATA DA BAIXA DO GRAVAMEConstata-se que a 

parte autora acostou aos autos (fls. 192), após a sentença, documento 

comprobatório de que a baixa do gravame se deu em 20.05.2016, e não 

em 18.04.2014 como informado na contestação e posta na 

sentença.Primeiramente, insta esclarecer que o recurso em questão traz 

documentos novos no que se refere à baixa do gravame, o que constitui 

evidente inovação recursal. Afinal, somente agora, em sede de embargos 

de declaração, a parte autora junta à comprovação da baixa do gravame, 

não o fazendo na data oportuna, seja na impugnação à defesa, seja na 

intimação para indicação de novas provas (fls. 159).Por outra banda, em 

que pese o autor ter informado na impugnação não ter havido a retirada do 

gravame, não trouxe aos autos, naquela oportunidade, qualquer 

documento acerca do noticiado.Não havendo em que se falar em 

contradição acerca da data posta na sentença, com relação a data da 

baixa do gravame veicular.(...)Dessa maneira, nada obstante o documento 

colacionado juntamente com os embargos declaratórios ser autêntico, não 

foi posta como prova no processo de conhecimento. Logo, não havendo 

contradição, não devem ser acolhidos os presentes embargos neste 

certame, vez que tal recurso não se presta a reapreciar matéria já 

analisada. (...)DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FE(...) não restando configurada até 

a decisão de mérito conduta dolosa do réu/impugnado enumerada no art. 

80, do Código de Processo Civil.DA REVOGAÇÃO DA LIMINARNeste item, 

assiste razão a parte autora/embargante, uma vez que não há motivo para 

que a decisão liminar ser revogada, isso porque encontram-se 
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preenchidos todos os requisitos para sua concessão e manutenção. 

Nesse diapasão, acolho os embargos declaratórios para aclarar a 

obscuridade, mantendo a liminar posta na decisão inicial (fls. 88/89).Diante 

de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

tão somente para manter a decisão liminar.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347947 Nr: 14223-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROZENDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Iris de 

Arruda Junior em desfavor de Wender Rozendo Pereira, ambos 

devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 58) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 57, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 59.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal à autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 60).

Contudo, não foi possível proceder a intimação da credora devido ao fato 

de não ser localizado o endereço declinado nos autos, conforme 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 61.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte exequente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo 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.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 207429 Nr: 3321-79.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJU - COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18786, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FELIPE DA 

SILVA BERETA - OAB:9968, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente.Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência do 

contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se 

requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389480 Nr: 5022-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANUEL ESTEVES AVELINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - 

OAB:11.932 MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 118/125).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440206 Nr: 6901-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES S/A, SUL INVEST BRZ FIDC MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576/MT, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19132, Paulo Giovani Fornazari - OAB:22089

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida 

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., em que alega que a 

sentença proferida foi obscura ao distribuir ônus da sucumbência, eis que 

deixou de desconsiderar o fato de existir duas rés na demanda.

 Certificada a tempestividade dos embargos (fls.210).

Instada a manifestar quanto aos embargos de declaração a parte autora 

quedou-se inerte (fls. 215).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022 do CPC, 

possuindo a função de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, portanto os 

embargos servem à integração da decisão.

No caso, a embargante sustenta que a sentença não foi claro ao deixar de 

manifestar quanto à divisão das verbas sucumbências para as duas 

demandadas, ficando dúbia a questão de responsabilidade pelas verbas 

sucumbenciais.

Nesse ponto, razão assiste ao embargante, motivo pelo qual altero a parte 

dispositiva da sentença pra constar o seguinte:

“Em razão da sucumbência recíproca, arcará a autora com o pagamento 

da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

em favor dos patronos de cada uma das requeridas, e as rés com o 

pagamento da outra metade das custas processuais (50%), que deverão 

ser rateadas em iguais partes (25% para cada requerida), ainda, cada 

uma das demandadas deverá arcar com os honorários advocatícios em 
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favor do patrono da parte autora, igualmente fixados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.”

Portanto, acolho os embargos e procedo à alteração da sentença nos 

termos supramencionados. No mais, permanecem inalterados os demais 

termos da sentença de fls. 202/208.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 209620 Nr: 5433-21.2008.811.0002

 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: M. L. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:10320-MS, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB-MT 9059, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, GUSTAWO A. DE LIMA 

TOLENTINO - OAB:7919B- MS, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta segunda fase 

da ação para CONDENAR a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 

131.873,25 (cento e trinta e um mil oitocentos e setenta e três reais e vinte 

e cinco centavos), que deverá ser atualizada pelos INPC e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir de junho de 2017 (data da última 

atualização feita pela perita – fl. 481), até o efetivo pagamento. CONDENO 

a parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé que arbitro na 

importância de 06 (seis) vezes o valor do salário-mínimo e pelo 

acometimento de ato atentatório à dignidade da justiça que fixo em 10 

(dez) vezes o valor do salário-mínimo, nos termos dos artigos 77, §2º e 

§5º e 81, §2º, ambos do CPC.Arbitro os honorários de sucumbência em 

20% sobre o valor da condenação, ponderando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC e, considerando a SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora 

arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo 

pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo 

pagamento de 30% (trinta por cento). Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 287845 Nr: 7229-08.2012.811.0002

 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: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA REP 

GERALDO ALUISIO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A, JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 

(TOTVS - MATO GROSSO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT, MAURICIO MARQUES DOMINGUES - 

OAB:OAB/SP 175 .513 ,  SERGIO MIR ISOLA SODA - 

OAB:257.750-OAB-SP

 Vistos.(...).Portanto, afasto a preliminar arguida pela requerida.Desse 

modo, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e 

IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: comprovação de falha de 

instalação e/ou dificuldade no uso de software contratado pela autora 

junto à parte ré, a prestação de serviço defeituoso pela parte ré; a 

configuração de inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes, 

a existência de culpa concorrente pela inviabilidade do uso do sistema 

contratado; a existência de dano moral e do dever de indenizar.Defiro a 

produção de prova requerida pelas partes, consistentes em prova pericial, 

testemunhal e depoimento pessoal do autora. Tendo em vista que a prova 

pericial foi solicitada pela requerida JK Gestão Empresarial, esta é quem 

deverá arcar com as despesas para a realização da perícia, nos termo do 

art. 95, do CPC.Para tanto, nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA(...) Apresentada a proposta de honorários periciais, 

intimem-se as partes para querendo manifestarem no prazo comum de 5 

(cinco) dias (art. 465, § 3º). Inexistindo impugnação, intime-se a ré para, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, depositar o valor dos 

honorários do perito. A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral 

em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º do 

CPC).(...)Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Caso contrário, cerifique-se e 

façam os autos conclusos.Em momento oportuno, será designada a 

audiência de instrução e julgamento.Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em 

vista tratar-se de processo META2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298998 Nr: 19575-88.2012.811.0002

 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: PAULO MARTINS, DAVI ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO- PROC.ESTAD. - OAB:3112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - OAB:11.098/MS

 Vistos.

Pendente de apreciação a petição de fls. 374/376, em que a Unimed 

Campo Grande informa que a decisão saneadora (fls.322) não foi 

devidamente publicada, requerendo seja o feito chamado à ordem com a 

publicação da decisão.

À vista da arguição da demandada, determino que a secretaria que 

certifique quanto á publicação da decisão de fls. 322. Não tendo sido 

publicada, encaminhe-se imediatamente a referida decisão para 

publicação, evitando-se assim futuras arguições de cerceamento de 

defesa e nulidade.

Sem prejuízo, tendo em vista das impugnações aos honorários periciais, 

constante às fls. 385/287 e 388, intime-se o perito nomeado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste quanto à possibilidade de redução dos 

honorários periciais.

Com a manifestação do perito, intime-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 211075 Nr: 6663-98.2008.811.0002

 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: JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA-ME, CARLOS 

ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vieira da Rocha 

- OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148-a

 Vistos.

Em análise do feito verifica-se que apesar de regularmente intimados para 

dar andamento no feito os advogados da autora quedaram-se inerte e, 

tentada a sua intimação pessoal para dar andamento do feito, nos termos 

do art. 485, §1º. do CPC, não se obteve êxito na sua localização no 

endereço informado (fls. 307)
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 De tal modo, à vista do disposto na Súmula 240 do STJ, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. Consigne-se que a ausência de manifestação, 

implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409902 Nr: 16577-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD NA PESSOSAS DE S/ SÓCIOS: JUREMA 

SABINA DA SILVA, Rua Rio de Janeiro , n. 84, B. Nova Várzea Grande e 

MÁRCIO LUIZ APPOLARI, end: Rua "D", n. 154, Residencial Lucimar 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando que o expediente de fls. 57, não foi 

encmainhdo para imprenssa, renovo o mesmo para que seja publicado via 

DJE: Intimação à parte autora para manifestar acerca da certidão negativa 

do sr Oficial de justiça de fls. 56, no prazo de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424021 Nr: 24119-17.2015.811.0002

 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: PAMELLA ROBERTA DA ROCHA ROSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação a parte autora 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.: 34726 Nr: 3614-93.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4948/MT

 Certifico que considerando que a certidão de fls. 163, não foi 

encaminhada para impressa, renovo o expediente para a publicação via 

DJE: Intimação ao autor para manifestar nestes autos, considerando que o 

Termo de penhora encontra-se expedido desde 26/09/2017, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 506300 Nr: 17099-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orestes Fernando Corssini 

Quercia - OAB:145.373 SP

 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.: 248327 Nr: 7986-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLASCO E MENEZES AMORIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-OAB-RS

 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.: 390295 Nr: 5524-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candelária Piscinas Indústria e Comércio Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SILVEIRA SOARES 

MADEIRA - OAB:OABSC18597, MILENA HOLZ - OAB:19229

 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.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 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: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, JOSE ALMIR 

MARTINS DOS SANTOS, VANDI VALDI EVANGELISTA, NILZA MENDES 

OZORIO, BENEDITA MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:7010, CARLOS 

EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 533386 Nr: 6220-98.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRASUL VINHO FINOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

VARZEAGRANDENSE LTDA, JOSE SWAMI RODRIGUES, MARIA OLÍMPIA 

RODRIGUES, LUCIANA MARIA RODRIGUES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MAMBRINI - 

OAB:43037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317720 Nr: 14078-59.2013.811.0002

 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: GERALDO ANTONIO FERREIRA, ERONITA MARQUES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARTINS COELHO, DEIDINEY 
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LEONEL DA COSTA, LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9.274

 Vistos etc.

 1 – Ao réu revel citado por edital, Emerson Martins Coelho, fora nomeado 

curador especial (decisão de fls. 101).

 Assim, abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação da defesa 

no prazo legal.

 2 – Após, à parte autora para apresentação de impugnação à defesa, 

querendo. Prazo: 15 dias.

 3 – Para o sucesso da consulta do endereço da requerida Laudiange 

Helaine Herani Wendpap, conforme requerido às fls. 150/152, necessário 

se faz que a parte autora traga aos autos número do CPF da citada ré, e 

para realização de consulta Infoseg, traga nome completo da mãe e data 

de nascimento.

4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 92236 Nr: 1915-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ANTONIO SILVA-ME, RAQUEL 

PATRICIA GREGÓRIO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MAURA CECILIA 

GREGORIO DORILEO - OAB:12184

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 114.

 Cumpra-se a decisão de fls. 108.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439943 Nr: 6767-12.2016.811.0002

 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: MARIA LOURDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora emendou a inicial juntando aos autos 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora 

(59/104), determino o prosseguimento do feito.

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

18 de outubro de 2018, às 17horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234366 Nr: 14344-85.2009.811.0002

 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: ALZIRA VIEIRA DOS SANTOS, ADELINA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRFIL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS 

PARA VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MAELHER - 

OAB:8108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia dos advogados constituídos pela parte autora em 

providenciar a documentação solicitada pelo 1º Serviço Registro de 

Várzea Grande (fls. 222, 223), e considerando ser a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, determino:

1) Requisite-se ao 5ª Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá a certidão atualizada de ônus com limites e confrontações, bem 

como cópia da Matrícula n. 13.220, livro 2, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Apresentados os documentos, extraiam-se cópias e encaminhe os 

originais ao 1º Serviço Registro de Várzea Grande, para que proceda o 

registro da Usucapião do Lote 5, Quadra 1, Rua Y, Loteamento Vila Arthur, 

em favor de Adelina da Silva Pereira, conforme determinação constante na 

sentença proferidas nos presente autos (fl. 186/188).

3) Anote-se que, a autora é beneficiários da gratuidade da justiça, a qual 

compreende os “os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” (art. 98, § IX, 

do CPC).

 Com a juntada da matrícula constando o registro da usucapião, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99752 Nr: 9230-73.2006.811.0002

 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: CLOVIS GADENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ITIQUIRA LTDA, WAGNER 

APARECIDO CLEMENTI, CLIBAS CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:MT 

8.617

 Promovido o depósito, intime-se o Sr. Perito para designar data, horário e 

local para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

perícia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º).Informado a data e local intime-se 

o autor para que apresente no local e hora designado o veículo a ser 

periciado.Albergado pelo artigo 357, 8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 465, 

CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 

do CPC.Intimem-se os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, 

incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos 

deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC).Apresentados quesitos suplementares durante a 

realização da perícia, o Gestor judiciário dará ciência à parte contrária 

(artigo 469 do CPC), no termos do §2º do art. 1.241, da CNGC.Desde já 

formulo os quesitos do Juízo: 1) Qual a atual condição física do veículo, 

IMP/BMW, ano 1993, placa DDJ 222/SP, Chassi QBSHDP31XPBK06658? 2) 

Qual seu atual valor de mercado? 3) É possível estimar o preço do referido 

veículo em dezembro de 2005, quando foi dado em pagamento pelo 

requerido ao autor? Se sim, informar a importância.Com a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, cerifique-se e façam os autos conclusos.Cumpra-se, 

com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369062 Nr: 18739-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA GODOY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - 

OAB:13.749, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:MT 8.942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 173/174, por ter a parte autora cumprido o 

disposto no art. 455, § 1º, do CPC, contudo sem obtenção de êxito, 

conforme demonstrado às fls. 177/182.

Em assim sendo, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

31 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 69969 Nr: 4597-87.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - OAB:4436-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GIzonildes Pio da Silva 

em desfavor de Urbano Agroindustrial Ltda, pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 265/266.

Instado à liquidação, a executada quedou inerte (certidão de fls. 278), e, 

no seguimento, efetuou-se consulta Bacenjud, tendo sido procedida 

penhora on line do montante devido (fls. 283).

Intimada, a parte devedora não arguiu qualquer manifesto, pelo que, 

tacitamente, anuiu com os valores conscritos (certidão de fls. 286).

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 929, II, do Código 

de Processo Civil.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios

Proceda a transferência do valor penhorado para a conta bancária 

indicada pelo credor (fls. 287).

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299234 Nr: 19810-55.2012.811.0002

 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): Maria Imaculada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 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 Maria Imaculada, ora 

ocupante do lote 12 da quadra 28, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

Devidamente citada, a parte requerida deixou contestar a presente 

demanda, tendo sua revelia decretada na decisão de fl. 54.

Instada a se manifestar quanto as provas que ainda pretende produzir a 

parte autora requereu pela prova testemunhal à fl. 56.

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) a comprovação da posse anterior da parte autora.

1. Defiro a produção de prova pugnada pela parte autora consistente na 

oitiva de testemunha.

2. Designo o dia 07 de novembro de 2018, às 16h00min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol 

de testemunhas à fl. 56.

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.: 298336 Nr: 18863-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY RORGES GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - 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:MT 13.431-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Kenny Rorgers 

Gonçalves Bezerra em desfavor de Banco IBI S/A – Banco Multiplo, pelos 

fatos e fundamentos expostos às fls. 26/28.

A requerida efetuou o depósito do montante cobrado como garantia do 

juízo (fls. 35), tendo apresentado impugnação ao cumprimento de 

sentença às fls. 38/42.

A parte credora não se manifestou sobre a impugnação (certidão de fls. 

48).

O pleito foi julgado parcialmente procedente, determinando a remessa dos 

autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo (decisão de fls. 

50/51), cuja estimativa encontra-se às fls. 56.

As partes concordaram com o valor apurado (fls. 158 e 60), requerendo a 

liberação do dinheiro e expedição dos respectivos alvarás.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Primeiramente, havendo concordância das partes, homologo o cálculo 

acostado às fls. 56.

Por outra banda, verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente 

foi satisfeita, chegando-se ao valor devido, cumprindo-se a obrigação 

oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas de acordo com a sentença.

Do valor depositado nos autos, deverá ser liberado à parte autora/credora 

o valor de R$ 30.786,30, observando a conta informada às fls. 58.

Intime-se a parte autora pessoalmente, acerca da transferência efetuada 

na conta do advogado, nos termos do art. 450, § 3ª, da CNGC.

A sobra do dinheiro deverá ser liberado em favor da parte requerida, 

observando a conta indicada às fls. 60.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 319215 Nr: 15594-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, NILSON 

BARBOSA MACHADO, KENYA CAMILA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: deirdre araújo serra 

fernandes - OAB:

 Certifico que alterei o nome do procurador da parte autorna, conforme 

item III da decisão de fls. 448/450. Sendo assim, encaminho nova intimação 

ao requerente conforme decisão:... Isto posto, DETERMINO: I) A intimação 

da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

cópia do arrolamento de bens realizado na ação de inventário do falecido 

Milton José Tessarolo, de forma a comprovar alegada hipossuficiência, 

sob pena de ser indeferido o pedido de da assistência judiciaria OU, 

conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária complementar, n sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da 

CNGC). II) Corrija o polo ativo e passivo da presente ação, nos termos do 

aditamento à inicial apresentad III) Altere o procurador da parte autora, 

para constar aquele constante nas procurações de fls. 395,417, 

intimando-o da presente decisão. IV) Corrija o valor atribuído á caa. 

Cumpra-se com URGENCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2, 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324499 Nr: 20896-27.2013.811.0002

 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: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, META 

DISTRIBUIDORA DE PETÓLEO LTDA, BETA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DOS ADVS. 

MAURÍCIO AUDE E ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB-MT 4667 E 4677 - RESPECTIVAMENTE, PARA NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAREM AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO 

DO TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343858 Nr: 10966-48.2014.811.0002

 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: CAMPOS VEÍCULOS LTDA, ANTONIO CESAR ALVES 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARLOS SOUZA, PODIUM 

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/0AB/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:OAB-MT 8078

 Vistos etc.

No tocante ao petitório de fls. 408/413, deverá o interessado pleitear seu 

pedido em ação própria, tendo em já haver nos autos sentença 

terminativa, pela desistência da ação pela parte autora, com a devida 

anuência da parte requerida (fls. 397), inclusive com o trânsito em julgado 

(certidão de fls. 428).

 Intimem-se e cumpra-se, arquivando os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328198 Nr: 24521-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMIS SEBASTIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEIRA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andre da costa ribeiro - 

OAB:22.363-A

 Vistos etc.

1 - Diante da certidão de fls. 63, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada suscitasse impenhorabilidade, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em penhora 

e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 2 – Intime-se a parte credora para que traga aos autos dados bancários 

para transferência do dinheiro. Prazo: 10 dias.

3 – Após, concluso para extinção do feito.

 4 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 4687 Nr: 585-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICKSON PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reputo que este Juízo não é competente para a análise 

do feito, pelo que determino o retorno dos autos à Vara Especializada em 

Direito Bancário para nova apreciação do declínio, caso assim entenda 

p e r t i n e n t e . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369624 Nr: 19146-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGBIS DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14.527, THAYISON 

HENRIQUE MOTA - OAB:24.008 oabmt

 Vistos.(..) em análise dos documentos juntados aos autos constata-se 

que o documento pessoal do requerente acostado às fls. 35, está ilegível, 

motivo pelo qual, determino que junte cópia legível no prazo de 10 (dez) 

dias.(...).De qualquer modo, em se tratando de vício sanável e para que se 

estirpe quaisquer dúvidas quanto à propriedade do bem em discussão, 

determino que o autor, no prazo de 10(dez) dias, junte cópia legível do 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo da motocicleta em 

litigio.IV - Isto posto, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 

357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a existência 

de defeito ou falha na Motocicleta Honda Scooter Bis 125 ES Mix, placa: 

QBH0217; se o defeito de corre de falha na fabricação, da não realização 

de reparos ou manutenção da forma adequada ou da má utilização ou 

conservação do bem; existência de falhas na prestação de serviços por 

parte da requerida; a existência dos danos alegados na exordial e o dever 

das requeridas de repará-los (art. 357, II, do CPC).V - Defiro a produção 

de prova pericial formulado pela requerida (fls. 164). Tendo em vista que a 

prova pericial foi solicitada pela requerida Moto Honda Amazônia Ltda., 

esta é quem deverá arcar com as despesas para a realização da perícia, 

nos termo do art. 95, do CPC.Para tanto, nomeio o Sr. Carlos Henrique de 
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Santana Silva, Engenheiro Mecânico, com endereço na Rua Candeias, 

Quadra 43, 02, 1ª Etapa - CPA 4, Cuiabá/MT, e-mail: 

chmecanica@gmail.com, fone: (65) 9960-40222(...) Intimem-se os 

interessados para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, 

do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão 

apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 300642 Nr: 21318-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORECAR MECANICA DE AUTOMOVIES - ME, 

EVYLA TATIANE NAZARE MONTEIRO, CLAUDIO ALESSANDRO 

BOREGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reputo que este Juízo não é competente para a análise 

do feito, pelo que determino o retorno dos autos à Vara Especializada em 

Direito Bancário para nova apreciação do declínio, caso assim entenda 

p e r t i n e n t e . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário...............................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350823 Nr: 16435-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FLAUZINO SÔDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, 

VANIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:MT 14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA DELPHINO 

RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 107/108, onde o 

embargante requer a restituição do prazo para interposição de recurso, 

pelo que passo analisá-lo.Vejamos. A sentença fora proferida no dia 

27.03.2017 (fls. 90/94), tendo sido publicada no DJE em 06.04.2017, 

começando a fluir o prazo para eventual recurso em 07.04.2017 com 

término previsto para o dia 04.05.2017.Todavia, no dia 07.04.2017 

(sexta-feira) a 10.04.2017 (segunda-feira), os autos permaneceram com 

carga ao advogado Luis Laurenberg Eubank de Arruda (não tem 

procuração nos autos). Ressalto que o processo permaneceu na 

Secretaria Judicial no dia 11.04.2017 (terça-feira), porém no dia 

12.04.2017 (quarta-feira), os autos saíram em carga ao advogado Rafael 

Ribeiro da Guia (advogado do exequente/embargado nos autos de 

execução, em apenso), sendo devolvido no dia 18.04.2017 (terça-feira), 

observando que fora decretado ponto facultativo no dia 13.04.2017 

(quinta-feira), véspera do feriado da paixão de Cristo (sexta-feira – 

14.04.2017).Pois bem. É consabido que sendo o prazo comum entre às 

partes, era defeso ao advogado do embargante fazer carga dos autos, 

maiormente ante à disciplina registrada na Legislação adjetiva civil (CPC, 

art. 107, § 2º) . Registre-se que as cargas realizadas no ínterim não foram 

hipótese de “carga rápida” para extração de cópias. Em sendo assim, o 

prazo, portanto, deve ser suspenso e restituído à parte, ora postulante, 

pelo período processual que lhe resta. (CPC, art. 221). (...).Desse modo, 

considerando que os autos ficaram indisponíveis no período de 

07.04.2017 a 18.04.2018, ou seja, por seis dias, e, que entre os dias 

19.04.2017 até o término do prazo recursal que se deu em 04.05.2017 o 

autos encentravam-se a disposição na Secretaria Judicial, restituo o prazo 

de 6 (seis) dias uteis ao embargante para, querendo, interponha recurso 

de apelação. Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 313213 Nr: 9355-94.2013.811.0002

 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): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ADRIANO 

GIACOBBO, ELIANE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reputo que este Juízo não é competente para a análise 

do feito, pelo que determino o retorno dos autos à Vara Especializada em 

Direito Bancário para nova apreciação do declínio, caso assim entenda 

p e r t i n e n t e . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 232855 Nr: 12903-69.2009.811.0002

 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: ODILIA MARIA DE JESUS, LUCIMAR BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a certidão de fl. 85, com fulcro no artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito e habilite os herdeiros do 

requerido no polo passivo, nos termos da decisão de fl. 75, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito no que tange a este executado 

(artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216908 Nr: 12274-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES 

GAROTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438455 Nr: 12855-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE MATTOS, SOUNES DA 

SILVA MATTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Ante o exposto, diante das razões e fundamentos legais acima 

expendidos, reconheço a existência de continência e, por ser esta 

demanda menos abrangente que a ação principal de cód. 250899, ora 

continente, verifico a ausência de interesse processual, motivo pelo qual 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no 

artigo 485, incisos VI e X, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, arcará a parte Autora com as custas e despesas 

processuais, além de honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, 

em razão da gratuidade judiciária deferida no feito principal à fl. 48/49, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Intimem-se, Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2018.André 

Mauricio Lopes PrioliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340517 Nr: 8342-26.2014.811.0002

 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: ANA LAURA AUXILIADORA DE ANDRADE

 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:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi reformada na Instância Superior, e a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 266 Nr: 1726-94.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - sob 

intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, MARCOS 

ANTÔNIO NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

carlos eduardo coimbra Donegatti - OAB:290.089 OAB-SP, EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA - OAB:155456 OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Resolução nº 001/2015/TP, datada de 29 de janeiro 

de 2015, alterou a competência da 5ª Vara Criminal desta Comarca, para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, não mais subsiste competência de direito bancário nesta 

Vara, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403833 Nr: 13336-63.2015.811.0002

 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: ROSA PINTO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA SODRE DA SILVA, CLAUDIO 

ALVINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE 

- OAB:MT 8.769

 Certifico que o Dr. João Leopoldo Baçan agendou a perícia médica para o 

dia 21/11/218 às 16:00 hrs, em seu consultório, na rua Barão de Melgaço, 

número 2754, Edifício Work Tower, 9° andar, sala 908, bairro centro, 

Cuiabá/MT - telefone para contato (65)99601-1639. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323743 Nr: 20147-10.2013.811.0002

 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: VAGNER CARPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Vistos.Em análise dos autos verifica-se que a requerida apresentou 

impugnação aos honorários periciais solicitados pelo perito nomeado pelo 

juízo, por entender que o valor destoa completamente do razoável e 

proporcional do cobrado em casos assemelhados. (...).Destarte, à vista da 

natureza, complexidade da perícia, tenho como justo e suficiente à 

remuneração do trabalho técnico a ser desempenhado pelo ilustre perito o 

valor R$3.000,00 ( três mil reais), o qual servirá, pelo menos, para cobrir 

os custos da realização da atividade, podendo, se for o caso, ser 

complementado após a apresentação do laudo, desde que o profissional 

demonstre sua insuficiência, relatando os trabalhos realizados, o número 

de horas despendidas, etc.Intime-se o perito judicial nomeado para se 

manifestar, no prazo de 10 dias, se concorda em realizar a perícia pelos 

referidos honorários. Em caso negativo, tornem conclusos para nomeação 

de novo perito judicial, que deverá ser intimado para se manifestar se 

concorda em realizar a perícia pelos referidos honorários.Decorridos os 

prazos, com ou sem manifestação, certifique-se façam os autos 

conclusos.Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de 

processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401850 Nr: 12300-83.2015.811.0002

 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: VPC, YARA PASSOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 174, intime-se a genitora do autor, para que traga 

aos autos dados bancários (conta poupança) do menor/autor para 

liberação do dinheiro depositado nos autos. Prazo: 5 dias.

 Com os dados no processo, expeça-se o respectivo alvará.

Por fim, pagas as custas, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286864 Nr: 6134-40.2012.811.0002

 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: BENEDITO FRANCISCO ALMEIDA, VALDETE TEREZINHA 

DE MIRANDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 Vistos.Em análise dos autos verifica-se que, apesar de devidamente 

citado e de ter constituído advogado nos autos, o requerido Manoel 
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Conceição de Almeida não apresentou defesa, conforme certidão de fls. 

232.Destarte, considerando que, a parte ré fora devidamente citada e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (fl. 232), 

decreto sua revelia(...) É oportuno registrar que, o réu revel pode intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontra (art. 322-CPC). De outro norte, José Gonçalo de Souza, requereu 

sua habilitação nos autos (fls. 174). E, na condição de terceiro 

interessado, interpôs Agravo de Instrumento em que foi reconhecida a sua 

legitimidade para intervir no processo, pois adquiriu a área em litigio do 

requerido. O recurso foi provido, revogando a liminar concedida (fls. 

185/193)No caso, à vista da intervenção de terceiro, o qual interpôs a 

Ação de Oposição em apenso (id. 433781), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Determino a habilitação de José Gonçalo de Souza, no polo 

passivo da ação, na condição de litisconsorte.Sendo assim, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) 

dias.Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de outubro de 2018, às 17horas, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282836 Nr: 1645-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Naiusa Patrícia de 

Oliveira em desfavor de Banco do Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 165.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte (certidão de fls. 

169v), pelo que foi efetuada penhora on line do montante devido, tendo a 

instituição financeira novamente permanecido silente (certidão de fls. 181).

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, qual seja, o 

adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta Única.

 Intime-se o credor para que traga aos autos dados bancários para a 

expedição do alvará respectivo.

 Caso o alvará seja liberado em nome do advogado, intime-se a parte 

autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da 

transferência.

Custas como posto na sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250899 Nr: 10228-02.2010.811.0002

 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: AILTON RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE MATTOS, SOUNES DA 

SILVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 10024, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 447/462).

Intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o determinado na 

sentença de fls. 392/399, devidamente confirmada pelo e. TJMT (acórdão 

de fls. 437/441), 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).

 Ademais, mantenho a execução de alimentos nestes autos, haja vista a 

determinação do artigo 531, §2º, do CPC.

Por fim, INDEFIRO o pedido de prisão civil formulado às fls. 464/469 por ser 

incabível no presente caso, posto que a prisão civil por inadimplemento de 

verba alimentar somente é admitida nas relações jurídicas decorrentes do 

direito de família.

 Vejamos entendimento do STJ:

 HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. 

PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por 

descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em 

razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida. (STJ - HC: 182228 SP 

2010/0150188-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 01/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/03/2011).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433781 Nr: 3277-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO ALMEIDA, VALDETE 

TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA, MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:5.008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8458/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492

 Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que, apesar de regularmente citado o 

oposto Manoel Conceição de Almeida não apresentou defesa, conforme 

certidão de fls. 153.

Destarte, considerando que o oposto fora devidamente citado e deixou de 

apresentar peça contestatória dentro do prazo legal, decreto sua revelia.

É oportuno registrar que, o revel pode intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 322-CPC).

 De outro norte, constata-se que os opostos Benedito Francisco de 

Almeida e Valdete Terezinha de Miranda Almeida, apresentaram 

contestação e constituíram advogado (fls. 61/91).

Por sua vez, o opoente apresentou impugnação às fls. 92/104.

 Sendo assim, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de outubro de 2018, às 17h20, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331883 Nr: 628-15.2014.811.0002
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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: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA MARIA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação monitória e 

DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial, no 

valor pleiteado de R$ R$ 7.860,09 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e 

nove centavos), referente as notas promissórias expedidas pela parte 

requerida, devendo incidir os juros de mora e a correção monetária desde 

o vencimento da dívidaMantenho inalterados os demais comandos. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320320 Nr: 16707-06.2013.811.0002

 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: DINALDO GRIGORIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:OAB/MT12.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 

14.970, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DOS ADV. LUCILENE 

LINS FAGUNDES, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA E POLIANE DE BRITO 

BATISTA, OAB-MT 14970, 5422B E 21950 - RESPECTIVAMENTE, PARA 

JUNTAREM AOS AUTOS OS ENDEREÇOS ATUALIZADOS E COMPLETOS 

DAS TESTEMUNHAS RESIDENTES EM JUÍNA-MT, TENDO-SE EM CONTA A 

R. DECISÃO DE P. 125, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241460 Nr: 2681-08.2010.811.0002

 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: ZILMA BATISTA MOURA, YBBC, YBBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS BATISTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.Em análise dos autos verifica-se que, até a presente data, a 

requerente Yanca Batista Barros Carvalho não regularizou a 

representação processual, conforme determinado às fls. 117.Ademais, 

constata-se que o autor Yago Batista Barros Carvalho completou a 

maioridade civil, de modo que também deverá regularizar a representação 

processual(...) Portanto, para se garantir o contraditório e ampla defesa, 

evitando-se futuras arguições de nulidade, determino a reabertura 

processual para oportunizar à parte ré a produção da prova testemunhal 

pretendida.Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 29 de novembro de 2018, às 14 horas.A parte requerida deverá 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) (art. 157, §4º do 

CPC), com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.Consigno que, a parte requerida é assistida pela Defensoria 

Pública, de forma que as testemunhas por ela arroladas deverão ser 

intimadas pela via judicial (art. 155, § 4º, IV).Intimem-se os autores Yanca 

Batista Barros Carvalho Yago Batista Barros Carvalho para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, regularizem a representação processual, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, por ausências de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 

485, IV do CPC).Deixo de determinar vistas ao Ministério Público tendo em 

vista que já não mais existe interesse de incapaz.Intimem-se.Cumpra-se 

com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso na META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344653 Nr: 11635-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE LUZIA DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Odete Luzia de Souza 

Camargo em desfavor de Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda, 

pelos fatos e fundamentos expostos às fls. 280/282.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 290/293).

Às fls. 295, a credora concordou com os valores depositados e requereu 

o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da dívida.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 118, 

intimando a parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216908 Nr: 12274-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES 

GAROTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 148/149, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 137.626,47 - CNPJ: 

05.580.460/0001-50).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 480104 Nr: 2088-32.2017.811.0002

 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: MARCILENE NUNES YANAGUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito.

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007163-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. JARDINI NETO - ME (RÉU)

JOSE JARDINI NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007163-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: J. JARDINI NETO - ME, 

JOSE JARDINI NETO Vistos. Inicialmente, verifica-se que não consta nos 

autos a informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais 

iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Várzea Grande, 23 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007778-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSUE NUNES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LIDER SEGURADORA (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007778-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSUE NUNES DAS CHAGAS REQUERIDO: LIDER SEGURADORA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do 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, em especial quanto à ocorrência do acidente de 

trânsito descrito nos autos, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência 

juntado nos autos (id. 10285461) foi produzido com base em informações 

prestadas pela própria parte autora, ou seja, foi produzido de forma 

unilateral. Ainda, observo que o Boletim de Atendimento Médico do Pronto 

Socorro Municipal por si só não demonstra que a lesão que o autor alega 

possuir tenha ocorrido em decorrência do acidente de trânsito descrito 

nos autos, pois inexiste qualquer informação acerca do suposto sinistro 

no referido documento, conforme se observa no id. 10285462, de modo 

que à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 

do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova oral 

consistente na oitiva de testemunhas, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Dos pontos controvertidos a) se a parte autora sofreu o acidente 

envolvendo veículo automotor descrito na inicial em 25/05/2016 e, b) caso 

positivo o item anterior se a parte autora faz jus ao recebimento do seguro 

DPVAT em razão da lesão em seu membro inferior esquerdo (id. 

13874924). Diante da natureza da controvérsia, defiro (Id. 13967039) a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 15h30. Dessa forma, 

desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007778-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSUE NUNES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LIDER SEGURADORA (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007778-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSUE NUNES DAS CHAGAS REQUERIDO: LIDER SEGURADORA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do 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, em especial quanto à ocorrência do acidente de 

trânsito descrito nos autos, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência 

juntado nos autos (id. 10285461) foi produzido com base em informações 

prestadas pela própria parte autora, ou seja, foi produzido de forma 

unilateral. Ainda, observo que o Boletim de Atendimento Médico do Pronto 

Socorro Municipal por si só não demonstra que a lesão que o autor alega 

possuir tenha ocorrido em decorrência do acidente de trânsito descrito 

nos autos, pois inexiste qualquer informação acerca do suposto sinistro 

no referido documento, conforme se observa no id. 10285462, de modo 

que à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 

do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova oral 

consistente na oitiva de testemunhas, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Dos pontos controvertidos a) se a parte autora sofreu o acidente 

envolvendo veículo automotor descrito na inicial em 25/05/2016 e, b) caso 

positivo o item anterior se a parte autora faz jus ao recebimento do seguro 

DPVAT em razão da lesão em seu membro inferior esquerdo (id. 

13874924). Diante da natureza da controvérsia, defiro (Id. 13967039) a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 15h30. Dessa forma, 

desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 
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cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008188-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

ROMILDO DA SILVA AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008188-83.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROMILDO DA SILVA AQUINO EXECUTADO: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354, do 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, em especial para esclarecer se o 

principal condutor do veículo segurado era o autor ou a Sra. Márcia 

Lidemann, bem como o local de pernoite do bem. Dessa forma, à vista do 

poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo ser de extrema relevância a produção de prova oral consistente 

na oitiva de testemunhas, razão porque passo a organização do processo 

(art. 357, do CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se o veículo segurado descrito na inicial tinha como principal 

condutor o autor ou a Sra. Márcia Lidemann e, b) se o veículo segurado 

pernoitava no endereço Rua Minas Gerais, nº 05, QD 7 Sl2, Jardim dos 

Estados, em Várzea Grande, CEP: 78158-170 ou no endereço Rua 

Marcaspio, nº 26, Parque Industrial Atlântico, Várzea Grande, CEP: 

78150-208. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer os pontos controvertidos acima 

estabelecidos no item “A e B”, devendo as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 

15:30h. Dessa forma, desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347087 Nr: 13505-84.2014.811.0002

 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: LEOCIR EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO 

VIEIRA - OAB:13510

 Deste modo, indefiro a juntada dos documentos carreados às fls. 290/295 

e determino sejam estes desentranhados dos autos, devendo serem 

entregues à parte requerida, mediante certidão. De outro lado, o requerido 

pretende substituir a testemunha Everton Jung por Manoel Hermes de 

Barros, sob a alegação de que o Sr. Everton mudou-se de Estado e não 

está sendo encontrado. O art. 451, III do CPC prevê que depois de 

apresentado o rol a parte só pode substituir a testemunha que tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho não for encontrada. Da 

análise dos autos não verifico qualquer comprovação acerca de eventual 

intimação das testemunhas nos termos do art. 455, §1º do CPC, tampouco 

de que estas não foram localizadas. Assim, diante da não comprovação 

do alegado, indefiro a pretensa substituição do rol de testemunhas. No 

mais, cumpra-se conforme fl. 270 e 285.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 23 de agosto de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 535268 Nr: 7387-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CRUZADÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES TARRAF - 

OAB:194.621/SP, Gustavo Kremer Romualdo - OAB:382.064/SP

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §8º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 260648) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 

de agosto de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 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: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 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 Sr.Oficial de Justiça conforme decisão de fl.117, devendo a 

guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – 

Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), comprovando tal 

providência nos autos, com a juntada do original da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 540354 Nr: 10096-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ERYNEU 

JUNIOR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:22.716/MT, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §8º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 342671) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 

de agosto de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342671 Nr: 10039-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 342671

 Vistos etc.

Venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Em igual prazo deverá a exequente aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404160 Nr: 13483-89.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito da complementação do laudo 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 214224 Nr: 9617-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, SÉRGIO MONTENEGRO DE A. FILHO - OAB:1.248-A/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICENTE M. 

SCARAVELLI - OAB:OAB-MT 3933

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 93401 Nr: 2992-38.2006.811.0002

 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: ALZIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 213466 Nr: 8928-73.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT 15.013A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82221 Nr: 4605-30.2005.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINÉIA APARECIDA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

ACHOVE - OAB:6325 - OAB/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293894 Nr: 13931-67.2012.811.0002

 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: JURACI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.332-A, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:, NORMA 
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SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida Hospital de Medicina 

Especializada Ltda – Santa Rosa, para manifestação a respeito da 

informação aportada aos autos pelo Departamento de Depósitos Judiciais 

(747/749), que dá conta da não efetivação do pagamento da guia de fl. 

737v.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321949 Nr: 18371-72.2013.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO CATARINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351720 Nr: 17117-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE FONTOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:OAB/SP: 221.386

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008188-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

ROMILDO DA SILVA AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008188-83.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROMILDO DA SILVA AQUINO EXECUTADO: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354, do 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, em especial para esclarecer se o 

principal condutor do veículo segurado era o autor ou a Sra. Márcia 

Lidemann, bem como o local de pernoite do bem. Dessa forma, à vista do 

poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo ser de extrema relevância a produção de prova oral consistente 

na oitiva de testemunhas, razão porque passo a organização do processo 

(art. 357, do CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se o veículo segurado descrito na inicial tinha como principal 

condutor o autor ou a Sra. Márcia Lidemann e, b) se o veículo segurado 

pernoitava no endereço Rua Minas Gerais, nº 05, QD 7 Sl2, Jardim dos 

Estados, em Várzea Grande, CEP: 78158-170 ou no endereço Rua 

Marcaspio, nº 26, Parque Industrial Atlântico, Várzea Grande, CEP: 

78150-208. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer os pontos controvertidos acima 

estabelecidos no item “A e B”, devendo as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 

15:30h. Dessa forma, desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421484 Nr: 22758-62.2015.811.0002

 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: JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OABMT18898-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 -A

 INTIMAÇÃO da parte requerente para que retire a documentação de fls. 

172/175 em juízo, conforme determinação de fl. 170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421321 Nr: 22698-89.2015.811.0002

 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: JAIRES SILVA DO NASCIMENTO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da nova Administradora Judicial, para que, após a 

apresentação do relatório determinado nos autos principais (Cód. 219814), 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542327 Nr: 11008-58.2018.811.0002

 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: JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 
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E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - 

OAB:MT 15.721 B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - OAB:7.174, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12645/O, PAULA REGINA GAMA 

MARTINS - OAB:13012/O, RENATO FERREIRA MACEDO - OAB:11.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO da nova Administradora Judicial, para que, após a 

apresentação do relatório determinado nos autos principais (Cód. 219814), 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542328 Nr: 11009-43.2018.811.0002

 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: EDISON BROGLIO ALVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO da nova Administradora Judicial, para que, após a 

apresentação do relatório determinado nos autos principais (Cód. 219814), 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542330 Nr: 11011-13.2018.811.0002

 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: VITURINO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO da nova Administradora Judicial, para que, após a 

apresentação do relatório determinado nos autos principais (Cód. 219814), 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543156 Nr: 11375-82.2018.811.0002

 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: OSMAR RITA SEVERINO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, PAULA REGINA GAMA MARTINS - 

OAB:13.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO da nova Administradora Judicial, para que, após a 

apresentação do relatório determinado nos autos principais (Cód. 219814), 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218007 Nr: 13383-81.2008.811.0002

 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: DORICA CLARINDA DOS SANTOS (VÍTIMA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO TEODORO VELASCO, SHIRLEI 

VILELA VELASCO, NELSON ANTONIO FERRAZ, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS 

FERRAZ, GENY PRADO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que a parte Nelson Antonio foi citado conforme AR devolvido de 

fl. 222, em relação ao espólio de José Dias a correspondência foi 

devolvida, quanto a parte Shirlei Vilela o mandado foi negativo (fl. 

230/231), assim Intimo a parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317460 Nr: 13819-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSFC, JRC, TRC, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHL, JPDB, RADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:MT 13.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 82, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543156 Nr: 11375-82.2018.811.0002

 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: OSMAR RITA SEVERINO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, PAULA REGINA GAMA MARTINS - 

OAB:13.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542330 Nr: 11011-13.2018.811.0002

 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: VITURINO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM, ANTONIO 
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LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542328 Nr: 11009-43.2018.811.0002

 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: EDISON BROGLIO ALVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542327 Nr: 11008-58.2018.811.0002

 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: JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - 

OAB:MT 15.721 B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - OAB:7.174, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12645/O, PAULA REGINA GAMA 

MARTINS - OAB:13012/O, RENATO FERREIRA MACEDO - OAB:11.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421321 Nr: 22698-89.2015.811.0002

 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: JAIRES SILVA DO NASCIMENTO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 264528 Nr: 4045-78.2011.811.0002

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAYSI GIL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MATOS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:MT 9.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 Autos nº4045-78.2011.811.0002 - Código. 264528

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.116/118).

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo 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, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 215630 Nr: 11023-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO E SOUZA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, IGL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO 

- OAB:127.203, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOAO BATISTA BENETI - OAB:3065/MT, LEONARDO 
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GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT

 Autos n.11023-76.2008.811.0002- Código. 215630

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 206. Intime-se a parte requerida para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamentos dos honorários advocatícios.

 Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283303 Nr: 2152-18.2012.811.0002

 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: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON VIEIRA DE BRITTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 14376-22.2011.811.0002

 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: ERICA DRUMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA MOURA, MARINEUZA DA SILVA 

NICOLAU MOURA, RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7.940

 Autos nº14376-22.2011.811.0002 - Código. 272620

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.698/702).

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo 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, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311450 Nr: 7532-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694

 Vistos, etc.

 Intime-se o Administrador Judicial para manifestar o que entender de 

direito. Prazo 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395854 Nr: 9054-79.2015.811.0002

 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: TIAGO RUAN DA SILVA BIASUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, SEMP TOSHIPA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:MT 6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:MT 15.523

 Autos nº 9054-79.2015.811.0002 – Código 395854

Vistos.

1 - Pendente de apreciação o petitório de fls. 50, ao qual a parte autora 

requer a desistência da ação com relação ao requerido SEMP TOSHIBA.

Pois bem. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor 

desistir da ação em relação a um dos réus independentemente da 

concordância do réu remanescente.

 Demais disso, por conta do princípio da autonomia dos co-litigantes, os 

litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte 

adversa, como litigantes distintos; exceto no litisconsórcio unitário, caso 

em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os 

poderão beneficiar, consoante preconiza o art. 117 do CPC.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, SEMP TOSHIBA.

 O feito terá sua tramitação normal com relação à parte requerida 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTOCOS LTDA-EPP.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, com 

relação ao requerido acima especificado.

2 – Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação. Prazo: 15 dias.

3 – No seguimento, especifiquem as partes as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 4 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306818 Nr: 2636-96.2013.811.0002

 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: REINALDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMUD NAZME ASSIS SHIRIFF, FÁBIO J. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312546 Nr: 8636-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIANY SILVA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS LIBERATTI LTDA, CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 315433 Nr: 11756-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B GOMA COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA -MT, 

ALEXANDRO GOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393837 Nr: 7673-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC AUTOMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2T TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT 15.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 304708 Nr: 324-50.2013.811.0002

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALVA NELIAN DE FRANÇA CAMPOS, 

BRUNO ARAUJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 324-50.2013.811.0002 – Código 304708

Vistos.

1 - Pendente de apreciação o petitório de fls. 79, ao qual a parte autora 

requer a desistência da ação com relação ao requerido BRUNO ARAUJO 

FERREIRA.

Pois bem. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor 

desistir da ação em relação a um dos réus independentemente da 

concordância do réu remanescente.

 Demais disso, por conta do princípio da autonomia dos co-litigantes, os 

litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte 

adversa, como litigantes distintos; exceto no litisconsórcio unitário, caso 

em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os 

poderão beneficiar, consoante preconiza o art. 117 do CPC.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, BRUNO ARAUJO FERREIRA.

O feito terá sua tramitação normal com relação à parte requerida DINALVA 

NELIAN DE FRANÇA CAMPOS.

2 – Intime-se a parte autora para que, manifeste acerca do que entender 

de direito. Prazo: 10 dias.

3 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421717 Nr: 22869-46.2015.811.0002

 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: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, 

IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 

4.032

 Autos nº: 22869-46.2015.811.0002. Código. 421717

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 

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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434270 Nr: 3591-25.2016.811.0002

 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: EDILEIA LUZIA NOVAES SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Autos nº: 3591-25.2016.811.0002. Código. 434270

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 

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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 
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que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447861 Nr: 10843-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIENE ALBANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Autos nº: 10843-79.2016.811.0002. Código. 447861

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 

16h30min, 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.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350331 Nr: 16085-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - S/A CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Autos nº: 16085-87.2014.811.0002. Código. 350331

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 08 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.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415258 Nr: 19463-17.2015.811.0002

 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: ODENIR JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Autos nº: 19463-17.2015.811.0002. Código. 415258

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 08 de outubro de 2018, às 

16h30min, 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406070 Nr: 14585-49.2015.811.0002

 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: WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM, JOSUE FERREIRA DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FERREIRA DO CARMO, WILLIAN 

SILVEIRA ZACARKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, ERMESON DE OLIVEIRA 

CORREA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 9439-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - 

OAB:MT 4.062

 Autos nº: 14585-49.2015.811.0002. Código. 406070

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 08 de outubro de 2018, às 

17h00min, 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452377 Nr: 12947-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GOMES FAIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 76. Em sendo assim, defiro a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos requeridos pela parte 

autora.

 Decorrido, certifique-se e intime-se.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448609 Nr: 11212-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR BARROS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO APARECIDO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES ZANARRO - 

OAB:12.770

 Autos nº: 11212-73.2016.811.0002. Código. 448609

Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 
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instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346566 Nr: 13085-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA EMBRATEL, CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Aportou-se às fls. 135/140 impugnação à execução em que o executado 

pede que seja atribuído efeito suspensivo à execução.

Não obstante as alegações do impugnante, no caso não restou 

preenchidos os requisitos do 6º do Art.525 do CPC, motivo pelo qual, 

indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

quanto à impugnação à execução.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408263 Nr: 15731-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEYRIAN TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS, GMC ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15.182-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691

 Autos nº: 15731.2015.811.0002. Código. 408263

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 05 de novembro 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306274 Nr: 2049-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLATE COM. MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DISTRIBUÍÇÃO ATACADISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:6065

 Autos nº: 2049-74.2013.811.0002. Código. 306274

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 05 de novembro 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380701 Nr: 27265-03.2014.811.0002

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANE GUEDES ROCHA, JOSE DA SILVA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA DE ARRUDA 

BARROS - OAB:11725/MT

 Autos nº: 27265-03.2014.811.0002. Código. 380701

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 05 de novembro 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.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309874 Nr: 5913-23.2013.811.0002

 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: SUELLEN ALMEIDA DE SOUZA SANTOS, DEVARLEY 

MARCOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Autos nº: 5913-23.2013.811.0002. Código. 309874

Vistos.

Diante do interesse do autor (fls.272), 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 05 de novembro de 2018, às 11h00min, ficando desde já as 

partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus respectivos 
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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.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77754 Nr: 530-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA (EM RECUP. 

JUDICIAL), BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPONVAG ASSOC. DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNIC. DE VÁRZEA GDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENIR AMARAL - 

OAB:3527-B, LUIZ AUGUSTO P. CEZÁRIO JUNIOR - OAB:17.020, 

MARCELUCY B MORAES - OAB:7639, SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ZAPAZ – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Luiz 

Alexandre Cristaldo.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 316014), manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381598 Nr: 27952-77.2014.811.0002

 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: LUCIMAR DE ANHAIA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Autos nº 27952-77.2014.811.0002 – Código. 381598

Vistos.

Verifica-se, diante do teor da petição acostada às fls. 196/198, por meio 

da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento da 

condenação, tendo a parte autora concordado com os valores, 

requerendo o levantamento do dinheiro (fls. 202), proceda à transferência 

do valor depositado judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 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

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a decisão 

anteriormente proferida e, consequentemente, procedo ao imediato 

desbloqueio da importância na quantia de R$ 12.728,15 (doze mil, 

setecentos vinte oito reais e quinze centavos).De outro norte, verifica-se 

o comparecimento espontâneo do requerido VALDECIR HANSEN, através 

de sua advogada às fls. 61, bem como se deu por citada e requereu o 

prazo de 05 (cinco) dias, para a juntada do instrumento procuratório, 

defiro o pedido.Assim, dando seguimento do feito, aguarde-se o prazo 

defesa do requerido.Intime-se e cumpra-se, com as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311742 Nr: 7810-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO SANCHES NEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO IZABEL DE SIQUEIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350574 Nr: 16248-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Roberto Venturini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escobar Marcos & Santos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:27915, JANDIRA PAULETTO - OAB:OABRS51338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 34, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 32. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271052 Nr: 15154-89.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE TENIS CLUBE - SOCIEDADE 

RECREATIVA E CULTURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 Vistos, etc.
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Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 4.819,56 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 21006 Nr: 3327-04.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOELI CARDOSO DO CARMO, ANDRE CARDOSO 

FAGUNDES - MENOR, LUCAS CARDOSO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ROMAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:3942

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$1.189,45 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$356.153,00, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 8151-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, COMERCIAL 

SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6.474, JOÃO VICENTE M.SCARAVELLI - OAB:3933MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT 13.890

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$854,03 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$195.268,00, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339208 Nr: 7305-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - 

ME, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDO, RAUL DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226078 Nr: 6333-67.2009.811.0002

 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): ALEXANDRE FERNANDES, JOSE LUCIO 

PROVENZANO, VALDEVINA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282/MT

 Vistos em correição.

Diante do requerido e informado às fls. 112/115, DECRETO a revelia dos 

Executados, JOSÉ LÚCIO PROVENZANO e VALDEVINA CORREA DA 

SILVA, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

 Defiro, ainda, o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas 

e aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271052 Nr: 15154-89.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE TENIS CLUBE - SOCIEDADE 

RECREATIVA E CULTURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 258208 Nr: 16281-96.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANDAUTO COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHARDIRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8417 Nr: 7624-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. GASES INDUSTRIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR VITORINO DE 

ALMEIDA - OAB:85493/SP, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242335 Nr: 3523-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 8151-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, COMERCIAL 

SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6.474, JOÃO VICENTE M.SCARAVELLI - OAB:3933MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT 13.890

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 21006 Nr: 3327-04.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOELI CARDOSO DO CARMO, ANDRE CARDOSO 

FAGUNDES - MENOR, LUCAS CARDOSO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ROMAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:3942

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242335 Nr: 3523-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 4.045,22 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 10897-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 406031 Nr: 14559-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 9.965,10 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 30.172,16, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando à execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339208 Nr: 7305-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - 

ME, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDO, RAUL DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 933,93 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 2.400,00, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado, através de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo este 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando à execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224143 Nr: 4383-23.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUIZA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385791 Nr: 2508-08.2015.811.0002

 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: WALDEMAR PINHEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE SOUZA BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$31,86 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$20.498,97, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 8001-78.2006.811.0002

 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: JORGE YAMAMOTO, FLORICE PERES YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CARDOSO DAL POSOLO, 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, Leoncio Lopes de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 Autos nº 8001-78.2006.811.0002 - Código. 98742

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerente/exequente (fls.397/408).

Assim, intime-se a parte requerida/executada REGINA CARDOSO DAL 

POSOLO, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupe o imóvel 

voluntariamente, ou de quem mais estiver na posse do imóvel em questão.

 Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária do imóvel, o 

que deverá ser devidamente certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

proceda o Sr. Meirinho com a reintegração dos autores na posse dos 

imóveis.

Determino ainda, a intimação dos executados, para que cumpra o 

determinado na sentença e o acórdão proferido pelo e. Trinbunal de 
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Justiça (fls. 239/245 e 382/393), 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 NCPC.

 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, NCPC).

 Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Comarca, 

para que proceda a averbação da anulação das transferências 

posteriores à aquisição dos autores, das matrículas R-1/8217 (lote 21) e 

R-1/8216 (lote 20), do imóvel descrito à fl. 03, do 2º Ofício desta Comarca.

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288729 Nr: 8202-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FABIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 2.603,04 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivando o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2°, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3°, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 203454 Nr: 13678-55.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JOELI MARIANE CATELLI - OAB:, NELSON JOSÉ 

GAPARELO - OAB:OAB/MT 2973-B, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 258208 Nr: 16281-96.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANDAUTO COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHARDIRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 Vistos, etc.

Proceda-se a Senhora Gestora as retificação necessária para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306187 Nr: 1954-44.2013.811.0002

 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: LOVINIL IDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BANCO 

BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:MT 

13.604-A

 Vistos, etc.

Proceda-se a Senhora Gestora as retificação necessária para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 4.136,19 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a).

Determino a indisponibilidade do valor de R$1.378,73 quantia essa 

equivalente a totalidade do débito cobrado, acerca do valor excedente 

determino a liberação.

 Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 352094 Nr: 17386-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SAUDE E VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 87, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 86. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 269166 Nr: 15474-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317863 Nr: 14212-86.2013.811.0002

 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: FRANCISCA KÁTIA BARBOSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DANIMAR LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RICARDO AUGUSTO CASALI - OAB:45.681

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8417 Nr: 7624-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. GASES INDUSTRIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR VITORINO DE 

ALMEIDA - OAB:85493/SP, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396859 Nr: 9701-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DE ALMEIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 55/56, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se nova carta de citação a requerida MARIZA DE 

ALMEIDA RIBEIRO, fazendo constar as advertências legais, nos termos da 

decisão de fls. 39.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28478 Nr: 7630-27.2000.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, 

ROGERIO SILVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123/A/MT, JULIANA DELLA VALLE 

BIOLCHI - OAB:42751/RS, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - 

OAB:3.616/MT, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a renúncia de fls. 3.891/3.892, nomeio para exercer o encargo 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, 

sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000 - sala 104, 

Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP 78.050-000, telefone (65) 3644-7697, atendimento@zapaz.com.br, 

que deverá ser intimada na pessoa do seu responsável técnico para, no 

prazo de 48 horas, via telefone, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, 

assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar sua função e assumir todas as responsabilidades a ela 

inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Firmado o termo de compromisso, deverá a administração judicial 

apresentar um relatório, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contendo de 
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forma minuciosa todos os bens da massa falida, relação de habilitações e 

impugnações existentes, e suas fases processuais, assim como 

especificar as providências legais tomadas e eventuais pendentes de 

providência, além de informar ao Juízo qualquer outra relevante 

informação, inclusive sobre interesse na manutenção de contratos 

firmados pela massa falida.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, tome ciência do relatório apresentado e manifeste-se acerca do seu 

teor.

 Cumpridas as determinações, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349600 Nr: 15514-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURELLE COSMÉTICOS- ME LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BARBOSA DE 

SOUSA - OAB:13.636

 Vistos, etc.Em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades 

que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.Desse modo, 

DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como PONTO CONTROVERTIDO a 

comprovação da autenticidade das assinaturas da autora Creuza Batista 

dos Santos Oliveiras constantes no recibo de compras (fls. 65 e 

102)..Sendo assim, DEFIRO a perícia grafotécnica pretendida pela 

requerida. De conformidade com o art. 95 do NCPC; a remuneração do 

perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, no caso 

em tela caberá à parte requerida anteecipar os custos com sua 

realização.fixo os honorários do perito em R$1.000,00 (mil reais) (art. 504, 

§ 4º da CNGC).Sendo assim, nomeio a perita grafotécnica, Sra. Luciana 

Dias Corrêa, Rua G, n. 144, Ed. Caravelas, apto. 1202 – Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99602-7766 // (65) 98103-7766, e-mail: l 2.Deverá a 

perita designar data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá 

ser comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos 

o acompanhamento da perícia, devendo serem intimados da data 

designada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias3.Albergado pelo 

artigo 357,§8º, do NCPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do 

encargo, para apresentação de laudo4.Faça-se constar as observações 

dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do NCPC. 5.Intimem-se os interessados 

para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do NCPC). 6.Em se 

tratando de perícia grafotécnica, caso o perito requeira que o autor lance 

em folha se papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins 

de comparação, deverá a gestora intimá-lo para atendimento da 

solicitação, independente de ordem do Juiz).7Com a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecerIntimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295179 Nr: 15388-37.2012.811.0002

 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: ADELINO JOSE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR SANTANA DA SILVA, PERIS DE 

CARVALHO, ADRIANO LEAL ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:OAB-MT15112

 Vistos, etc.

Nada obstante o processo estar na fase de saneamento, verifico que o 

pedido de denunciação à lide não foi analisado, pelo que passo a 

apreciá-lo.

Acolho o pedido de denunciação à lide no prazo de defesa (NPC, art. 125), 

via de consequência, determino a citação do denunciado para contestar, 

no prazo legal, sobrestando-se o processo.

O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no art. 

126 c/c art. 131 do NCPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra 

ele.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371838 Nr: 20811-07.2014.811.0002

 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: WILSON ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:BA 8.406

 Vistos, etc.

Nada obstante o processo estar na fase de saneamento, verifico que o 

pedido de denunciação à lide não foi analisado, pelo que passo a 

apreciá-lo.

Assim, não havendo oposição da parte autora, acolho o pedido de 

denunciação à lide no prazo de defesa (NPC, art. 125), via de 

consequência, determino a citação do denunciado para contestar, no 

prazo legal, sobrestando-se o processo.

O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no art. 

126 c/c art. 131 do NCPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra 

ele.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226078 Nr: 6333-67.2009.811.0002

 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): ALEXANDRE FERNANDES, JOSE LUCIO 

PROVENZANO, VALDEVINA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros para constrição, sendo que o executado ALEXANDRE 

FERNANDES, foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, sendo 

que somente foi encontrado o valor de R$672,22 montante esse 

consideravelmente insignificante e de muito insuficiente para a satisfação 

do débito cobrado em Juízo, R$22.618,57, não sendo suficiente nem 

mesmo para cobrir diligências de intimação do executado e/ou o custo de 

operacionalização da constrição, de modo que procedo ao seu 

desbloqueio (ordem em anexo).

Contudo, em relação à executada VALDEVINA CORREA DA SILVA, foi 

cumprida integralmente, determino à indisponibilidade do valor de 

R$22.618,57 quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, nas 

contas bancárias em nome da executada.

 Desta feita, considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intimem-se os executados, na pessoa de 

seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos 

ativos financeiros.

Os executados poderão se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando cientes de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. Após, com ou 
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sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 476315 Nr: 24348-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercione Fiuza de Brito, MARLENE BIAS DE 

BRITO, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANE GAHYVA 

FIGUEIREDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:MT 10.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 4978

 INTIMAÇÃO dos Requeridos: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, e 

CRISTHYANE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO, através de seus 

advogados, para apresentação das contrarrazões ao Recurso de 

Apelação (fls. 101/207), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288300 Nr: 7744-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK rep. p/ Maria Koroski 

Witczaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M INÁCIO-ME - MARGRAN MÁRMORES E 

GRANITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:OAB/MT 9.358, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:MT 11.395

 Certifico que os atuais advogados do Requerido não estavam 

cadastrados no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento "Despacho->Mero expediente", de 

04/04/2018, para nova publicação: "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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337443 Nr: 5760-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEMAG COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/O, UEBER ROBERTO CARVALHO - 

OAB:4754, VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALES - OAB:MT 

7.241-A

 Certifico que o advogado da parte Exequente não estava devidamente 

cadastrado no sistema apolo, o que foi regularizado nessa data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento de 05/07/2018 para nova publicação: " 

Vistos, etc. Em atendimento ao petitório, procedi consulta junto ao sistema 

RENAJUD, conforme extrato anexo, contudo não foi encontrado nenhum 

veículo em nome da devedora. Em assim sendo, intime-se o credor a se 

pronunciar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 211950 Nr: 7488-42.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TIMOTEO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FACHETI TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 11.322

 Autos nº 7488-72.2008.811.0002 – Código. 211950

Vistos.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 286/288, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. 

LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS 

LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, JUREMA 

SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANTANAL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 

ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, DMCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS 

SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA 

DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, M.P. CARVALHO 

TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP, BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 130.758, EDSON JOSÉ 

DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-B, FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 200.186, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, HILTON CARDOSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON 

MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, Jacson 
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mario de souza - OAB:4635 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A OAB/MT, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:MT 7.683, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT, ROBERTO MATOS DE BRITO - 

OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI 

CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Passo a analisar as várias questões pendentes de análise 

nesta Falência da Compre Mais Supermercado Ltda.1.INDEFIRO os pedidos 

de habilitação de crédito encartados às fls.5.730/5.767, 5.779/5.783, 

5.784/5.806, 5.941/5.943, 6.335/6.337 e 6.384/6.395, (..).2.AUTORIZO os 

pedidos de juntada de procurações e substabelecimentos de fls. 5.876, 

5.912/5.913, 5.914/5.922, 6.073/6.74 e 6.188/6.189..3. Às fls. 6.361/6.381, 

o perito técnico requer a juntada do laudo pericial, referente a avaliação 

dos bens móveis armazenados no imóvel localizado(..).Antes de apreciar 

o pedido, DIGA o Ministério Público, (...)Determino ao Administrador Judicial 

e à massa falida manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, observando, 

desde já, a disposição contido no art. 6º, §3º da LRF.13.Acolho a penhora 

nos autos noticiada às fls.6167/6168, que deverá ser anotada na capa 

dos autos pela Secretaria, sob advertência ao credor acerca da 

necessidade de cumprimento do procedimento especial para habilitações 

de crédito e obediência irrefutável da ordem de pagamento prevista no art. 

83 da LRF. 14 . Dê-se ciência o douto representante do Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310049 Nr: 6076-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BICBANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO KAWANURA - 

OAB:88.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para retirar a certidão da fl. 490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403320 Nr: 13060-32.2015.811.0002

 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: SILVANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORADORA SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 73750 Nr: 6708-44.2004.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:19.941-GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:9.707-A, SAMUEL 

MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453833 Nr: 12038-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI AMATTE LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito, 

diante do endereço encontrado à fl. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., TELECOMUNICAÇÕES 

DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, ODVALDO DE 

MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR 

FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, 

ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA SILVA, 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO SÃO 

FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15.353/MT, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, EUCLIDES 
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RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, 

KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE 

KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, ODAIR A BUSÍQUIA 

- OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI 

- OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950, WILLIAM RODRIGO 

ENCISO ALVES - OAB:MT 20.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à petição de fls. 18.024/18.028 autorizo a expedição de alvará 

judicial em favor da Administradora Judicial, quanto ao levantamento do 

valor necessário ao pagamento das despesas no período de junho à 

setembro/2018, no valor de R$350.000,00 (trezentos cinquenta mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251861 Nr: 11049-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA- REI 

DAS EMBALAGENS- REI DAS EMBALAGENS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ITAÚ UNIBANCO S.A, TELEFONICA BRASIL S/A, VONPAR 

ALIMENTOS S/A, HARALD INDÚSTIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

S/A - BICBANCO, BANCO DO BRASIL, CONCEIÇÃO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, INDÚSTRIA BANDEIRANTES DE 

PLÁSTICO LTDA, CRYOVAC BRASIL LTDA, NOVO MUNDO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, FIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

IMPORTAÇÃO LTDA EPP, IRMÃOS DOMINGOS LTDA, BANCO BRADESCO 

S/A, ELDORADO INDUSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, BANCO SAFRA S/A, 

VIVO S/A, LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, INDÚSTRIA BANDEIRANTE DE PLÁSTICOS LTDA, 

ANDERSON MELLO ROBERTO, ART FESTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTIGOS PARA FESTAS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( 

FUNDO ), FLÁVIA ROCHA DA COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 160.198, ALESSANDRA GUEDES WEINGRILL - 

OAB:OAB/SP 139.273, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 

286.438, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095, Cleide Rosangela 

Hetzel - OAB:8244-B, CRISTIANE TOMAZ - OAB:236756, DIOGO 

REINERS GONÇALVES - OAB:13013, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 

313.863, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13537/MT, JOAO 

CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:175.215-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314, LAURA DE PAULA NUNES - OAB:OAB/SP 154.898, LAURO 

CESAR MAZETTO FERREIRA - OAB:OAB/SP 183.983, LIVIA CLAUDIA 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13683/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, 

OMAR MOHAMED SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4094/MT, THAIS DE ALMEIDA FREIRE - OAB:300561/SP, 

UMBERTO DE BRITO - OAB:OAB/SP 178.509, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINÍCIUS DE OLIVEIRA BERNI - 

OAB:OAB/RS 51.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 11049-06.2010.811.0002 Código: 251861

Vistos.

1 – Em consonância com o parecer do Ministério Público fls. 2.780/2.782, 

intime-se o Administrador Judicial renunciante, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste os necessários esclarecimentos e demais informações 

que entender pertinentes.

2 - Com as manifestações do Administrador Judicial renunciante, 

encaminhe-se os autos ao Ministério Público para vistas e parecer.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 308961 Nr: 4947-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$209,83 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$12.685,45, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432366 Nr: 2375-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PAES DE BARROS, ROSANA DE 

CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO JOSÉ DOS SANTOS, GISELLE 

CESÁRIO DOS SANTOS, ALENIR BENEDITA SANTIAGO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO J. SILVA - 

OAB:19.135/MT, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da posse mansa e pacífica exercida pela ré no período 

exigido no instituto da usucapião.Tem-se que a parte autora requereu na 

exordial pela produção de prova testemunhal, o que entendo ser 

imprescindível para efetiva comprovação de que exerce a posse mansa e 

pacífica do imóvel pelo lapso temporal exigido, motivo pelo qual defiro o 

pedido da parte demandante de produção de prova testemunhal.Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

setembro de 2018 às 16h30min.Intimem-se a parte autora para apresentar 

o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data 

assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, 

do CPC). A intimação das testemunhas arroladas 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 
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realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Abra-se vista 

ao Ministério Público.Intime-se a Defensoria Pública, pessoalmente, para 

tomar ciência da presente decisão.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298492 Nr: 19030-18.2012.811.0002

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO TENUTES, BETH BENTA 

TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL TENUTES DA SILVA, NOÊMIA ARRUDA 

TENUTES, CATARINA MONTEIRO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:MT 10.657

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar acerca da decisão 

de fls.116 v no prazo de 05 (cinco) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 258423 Nr: 18199-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise detidamente dos autos, verifica-se que a presente execução é 

promovida em desfavor de ANTONIO GERALDO DE CARVALHO, não foi 

devidamente citado, verifica-se que a carta de citação retornou com a 

informação dos correios de que o réu mudou-se.

Pois bem. É sabido que a penhora online é um direito do credor, inclusive 

sem que a parte credora comprove o esgotamento de todas as diligências 

necessárias para a satisfação do seu crédito, conforme entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, no caso concreto, não houve a citação válida do requerido.

Destarte, não havendo citação válida na presente ação não poderá ser 

realizado tal ato processual, pela ausência de angularização da relação 

processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL - 

LITISCONSÓRCIO - CITAÇÃO DE APENAS UM EXECUTADO - PENHORA – 

IMPOSSIBILIDADE - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto 

contra a decisão que indeferiu a realização de penhora on-line, vez que 

não houve a citação de todos os Executados. Citação válida apenas do 

segundo Executado. Inexistência de aperfeiçoamento da relação 

processual. Exigência da citação de todos os executados para início da 

contagem do prazo previsto no art. 652, nos termos do art. 241, III, ambos 

do Código de Processo Civil - Acerto da decisão agravada. Aplicação do 

caput do art. 557 do Código de Processo Civil. Recurso que liminarmente 

se nega seguimento. (TJRJ - RAI 2009.002.38421. Rel. Des. Caetano 

Fonseca Costa – julg. 29.09.2009)

Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a decisão 

anteriormente proferida e, consequentemente, procedo ao imediato 

desbloqueio da importância na quantia de R$ 1.341,55 (mil trezentos 

quarenta um reais e cinquenta cinco centavos).

Assim, dando seguimento do feito, intime-se a parte exequente para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

Intime-se e cumpra-se, com as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395229 Nr: 8582-78.2015.811.0002

 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: João Adriano Sobrinho, Izabel Terezinha Botelho 

Adriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMARTINE POMPEU DE AMORIM, MARIA 

IZABEL DA SILVA AMORIM, MARIA ELIANE SOUZA, MARIA LEITE DE 

AMORIM, MARLY ROSEMBACH, RUBEM BEZERRA DE CAMPOS JUNIOR, 

ADRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 16.245, DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - 

OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino:1) Inicialmente encaminhem-se os 

autos ao cartório distribuidor afim que proceda a exclusão da capa dos 

autos e no sistema Apolo das confinantes Maria Eliane Souza e Maria Leite 

de Amorim, bem como proceda à retificação da confinante “Adria”, 

devendo constar como Andrea Luzia da Cunha.2)Certifique-se acerca do 

decurso do prazo da citação dos requeridos, dos confinantes, bem como 

da Intimação do Município e do edital de citação aos eventuais 

interessados.3)Por fim, concedo à União o prazo de 90 (noventa) dias, 

para manifestação no feito.4)Decorrido o prazo acima assinalado, 

intime-se pessoalmente a União para manifestação.Após, conclusos para 

as deliberações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375490 Nr: 23388-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEILSON FERNANDES DE LIMA, FABIANA ALVES 

CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRA DE LIMA OLIVEIRA, LUIZ SILVIO 

DE OLIVEIRA, RENI RIBEIRO DE OLIVEIRA, WILSON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN P. A. MODESTO DA 

COSTA - OAB:OAB-MT 10730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - 

OAB:MT 6.707

 Vistos etc.

Por primeiro, necessário se faz um resumo dos atos praticados no 

presente processo.

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbana proposta por Cleilson 

Fernandes de Lima e Fabiana Alves Cerqueira em face de Valdemira de 

Lima Oliveira e Luiz Silvio de Oliveira.

 Decisão inicial às fls. 107, onde se determinou a citação dos requeridos, 

expedição de edital para conhecimento de terceiros e interessados, bem 

assim a citação dos confinantes e notificação do Município, Estado e 

União.

Os requeridos Valdemira de Lima Oliveira e Luiz Silvio de Oliveira foram 

devidamente citados. (fls.157)

 Os confinantes indicados pelo autor são: Reni Ribeiro de Oliveira e Wilson 

Carlos da Silva, sendo realizada a citação pessoal conforme certidão de 

fls. 167.

 O edital para conhecimento de terceiros e interessados fora expedido às 

fls.178, certificado á respectiva publicação às fls. 180.

 A requerida Valdemira de Lima Oliveira apresentou sua defesa às 

fls.108/118.

O requerido Luiz Silvio de Oliveira apresentou contestação as fls.123/133.

Verifica-se que o Município (fls. 182), Estado (fls.159) e a União (fls.158), 

foram notificados, e manifestaram a inexistência de interesse na presente 

demanda

 O douto Ministério Público manifesta-se nos autos, aduzindo desinteresse 

na presente ação, por tratar de interesses individuais e por serem todos 

maiores e plenamente capaz. (fls.175)
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Às fls. 185, a parte requer a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal.

Diante de todo o exposto, determino:

1) Intimar os requeridos para manifestarem as provas que ainda 

pretendam produzir.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452392 Nr: 12960-43.2016.811.0002

 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: GENESIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

À vista do pedido de arquivamento da parte autora (fls. 58, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se (art. 485, §4º, 

CPC), valendo o silêncio como anuência tácita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230488 Nr: 10624-13.2009.811.0002

 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): EDER FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$277,07 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$12.363,93, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 8025-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$1,84 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$239.495,69, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 269174 Nr: 11250-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ALVES RODRIGO, FABRÍCIA COSTA 

DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, Paulo Humberto Budóia Filho - OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$16,74 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$1.812.698,62, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exequente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385582 Nr: 2380-85.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), ao autor, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, 

determino ainda, a intimação da requerida para que deposite nos autos a 
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importância de R$500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários do 

Médico Perito, conforme decisão de fls. 78/80.Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte requerente em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20550 Nr: 969-37.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Valdecie Stringari, BANANAS 

GUARIMIRIM, BANANAS GUARAMIRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Anselmo Rocha - 

OAB:11315/OAB/SC

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.994,28 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 103.576,93, 

mas que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando à execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320307 Nr: 16693-22.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Autos nº 16693-22.2013.811.0002 - Código. 320307

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerente/exequente (fls.94/97).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327873 Nr: 24214-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA PEDROZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado.

Determino a indisponibilidade do valor de R$7.843,18 quantia essa 

equivalente a totalidade do débito cobrado, nas contas bancárias em nome 

dos executados, acerca dos valores excedente ora bloqueado determino 

a liberação.

 Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415949 Nr: 19876-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. E. TSURU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408030 Nr: 15612-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES T.G LTDA - ME, J. A. GAMBIN 

TRANSPORTES-ME, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, SCANIA BANCO 

S/A, MARCELL TONDIN EPP, RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES 

LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLLO, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, RELUDIVI LOGISTICA, 

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 
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Ribeiro - OAB:12.560-MT, CARLOS REZENDE JUNIR - OAB:9059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, KARINA 

RIBEIRO NOVAES - OAB:SP 197.105, MARCELO GOMES FAIM - 

OAB:151.615 SP, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O, 

RENATO CHAGSS CORREA DA SILVA - OAB:8194-A, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A, RODRIGO SARNO GOMES - 

OAB:SP 203.990, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 15612-67.2015.811.0002 Código: 408030

Vistos.

Diante do teor da manifestação do Administrador Judicial às fls. 

2.262/2.263, determino a intimação das empresas recuperandas, para 

que, no prazo de 15 dias, cumpram o determinado na decisão de fls. 

2.234, bem como para que tragam aos autos os extratos bancários das 

contas Correntes n°152053-9 e 52053-5, da agência n° 7139-0, do Banco 

do Brasil, desde o mês de julho de 2015 até a presente data.

 De outro norte e, em consonância com o Ministério Público fls. 

2.334/2.335, intime-se o Administrador Judicial, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca do pedido de expedição de alvará do 

credor Trabalhista Nerildo, bem como preste os necessários 

esclarecimentos e demais informações que entender pertinentes.

 Com as manifestações do Administrador Judicial, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para vistas e parecer.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297232 Nr: 17648-87.2012.811.0002

 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): FLAVIO SANTANA DA SILVA, CECÍLIO 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Faço consignar que os réus foram citado, contudo não apresentou 

defesa.

Nesse sentido:

Sendo revel, não há necessidade de colher-se sua anuência para que o 

autor possa desistir da ação. A desistência da ação nada tem a ver com o 

direito material nela discutido, razão pela qual, nada obstante tenha havido 

desistência da ação, esta pode ser reproposta em processo futuro.

(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 3ª edição, 1997, 

pág. 532)

Desse modo, defiro o petitório de fls. 51, onde a parte autora requer a 

extinção do feito, nos termos do art. 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324087 Nr: 20487-51.2013.811.0002

 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: WANDERSON DA SILVA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição às fls. 97, em que a Requerente requer a desistência 

da presente ação, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333874 Nr: 2431-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, etc.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 48/49), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 53-v, eis 

que incontroverso.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, nada obstante os petitórios de fls. 55/56 e 58, necessário se faz 

remessa dos autos ao Contador Judicial para liquidação da sentença, nos 

termos da sentença publicada via DJE, prolatados nos autos.

 Com a estimativa no processo, intimem-se as partes para manifestação 

nos autos, requerendo o que de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, o que deverá ser certificado, 

conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299204 Nr: 19780-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 31 - 04, 

ADRIANO CARDOSO DO PRADO, LUIZA CLARA ROMANA DE CAMPOS 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Verifica-se em fase saneadora que o requerido não suscitou preliminares. 

E, em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.

No mais, nota-se que o requerido pugna pelos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, juntou declaração de hipossuficiência às fls. 75/76.

Desse modo, ausentes questões preliminares, DECLARO SANEADO O 

FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: o exercício da posse pelo requerente no imóvel em 

conflito; a existência de conduta da requerida que atente contra a posse 

em litígio; a data certa ou aproximada dos supostos atos atentatórios, a 

existência de contrato de compra e venda entre as partes, porém com 

endereço diverso do que é objeto do litígio e o direito de retenção por parte 

do requerido.

Defiro, em parte, produção de prova requerida pelas partes, consistente 

em depoimento pessoal e prova testemunhal.

 Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 
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deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

outubro de 2018 às 15h00min.

As partes já apresentaram o rol de testemunhas (fls. 74 e 98).

 A intimação das testemunhas arroladas pelo requerido deverá ser 

providenciada pela parte (artigo 455, do CPC) e 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 (artigo 

455, §1º, do CPC). A inércia na realização da intimação da testemunha 

importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do 

artigo 455, do CPC.

Consigno que, o requerido é assistido pela Defensoria Pública, de forma 

que as testemunhas por ela arroladas deverão ser intimadas pela via 

judicial (art. 155, § 4º, IV).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346163 Nr: 12734-09.2014.811.0002

 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: ELOIR EBER MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:OAB/SP 

144.766

 Autos nº 12734-09.2014.811.0002 - Código. 346163

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerente/exequente (fls.120/121).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36505 Nr: 5266-48.2001.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A, MOHAMAD RAHIM FARHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA DE MELLA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO HARTMANN - 

OAB:5183/RJ, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 Acolho a cota ministerial fls.308/309, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77526 Nr: 333-90.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERHOTEL DO BRASIL DESENVOLVIMENTO 

HOTELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12904/MT, 

MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENTEADO 

MASAGÃO - OAB:28863-SP

 Vistos, etc.

À vista da interposição do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica (id. 533403), determino a suspensão do presente feito, nos 

termos § 3º do art. 134 do NCPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273877 Nr: 16742-34.2011.811.0002

 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: MANOEL FRANÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Visto, etc.

Considerando o Acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e diante da ocorrência do falecimento do autor Sr. 

Manoel França de Souza, determino a intimação da parte autor através do 

seu patrono para que promova a substituição processual do polo

Pois bem. No caso de morte da parte autora no curso do processo, a 

habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Em sendo assim, determino a suspensão do processo pelo prazo 30 

(trinta) dias em virtude do óbito regularmente comprovado e determino 

venha a douto patrono da parte autora, no mesmo prazo, regularizar o 

POLO ATIVO da lide, com a habilitação dos eventuais HERDEIROS, na 

forma do art. 110, do Novo Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

(Art.76, inciso I do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290458 Nr: 10083-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:OAB/MT 15280-A

 Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada Satisfativa proposta por Marcio 

Antonio dos Reis em desfavor de Tim Celular s/a, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão de fls. 37, foi deferido o pedido liminar.

Citada (fls. 50), a requerida apresentou resposta às fls. 51/57.

 Às fls. 66, a parte requerente foi devidamente intimada e apresentou 

impugnação à contestação às fls.67/76.

As partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendem 

produzir (fls.79), contudo a parte requerente manifestou às fls.80, 

informando não haver mais provas a produzir, e a requerida nada 

manifestou.

Encerrada a instrução processual, as partes foram devidamente intimadas 

para apresentarem suas derradeiras alegações (fls.83), a parte 

requerente apresentou as alegações finais às fls.84/87, e a parte 

requerida nada manifestou.

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos verifica-se que o requerido suscitou em sua 
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defesa a preliminar de falta de interesse de agir, haja vista que, não há 

necessidade para o ajuizamento da ação cautelar.

Pois bem. Considerando que a ação principal já foi julgada, de forma que 

não há que se falar em falta de interesse de agir.

A ação principal já foi julgada, portanto, fica prejudicada a presente 

medida cautelar, vez que o procedimento cautelar é sempre dependente 

do principal.

Posto isso, com fulcro nos artigos 305 c/c 309, inciso III, ambos do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente cautelar com resolução do 

mérito, tornando definitiva a medida outrora concedida.

Custas pela parte requerida.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no valor 

de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em conformidade com os 

parâmetros contidos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta decisão, 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.: 533403 Nr: 6234-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERHOTEL DO BRASIL DESENVOLVIMENTO 

HOTELEIRO, MAURÍCIO ROBERTO RIBEIRO KELLER, ROBERTO PENTEADO 

MASAGAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos 

termos § 3º do art. 134, determino a suspensão do processo principal – ID. 

77526.

Cite-se o sócio da empresa executada para manifestar e requerer as 

provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432581 Nr: 2517-33.2016.811.0002

 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: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍNTIA CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE DANOS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por TEQUENDAMA 

AGROPECUÁRIA LTDA ME em desfavor de CINTIA CAMINHÕES.

A parte autora formulou pedido liminar que restou indeferido por meio da 

decisão constante às fls.21/22, a qual não foi objeto de recurso.

 A empresa requerida apresentou contestação (27/30).

Às fls. 44/48 a parte autora apresentou impugnação à contestação 

(44/48).

Aportou-se às fls. 50/57 pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Incidental, na qual a parte autora pretende que a requerida seja compelida 

emitir o recibo de transferência do veículo em favor da mesma, sob pena 

de aplicação de multa diária.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies 

as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou 

não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz 

com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo.

No caso em tela, tem-se que o requerente pretende obter a transferência 

do veículo objeto da lide, uma vez que aduz ter efetuado todos os 

procedimentos cabíveis e que devido a empecilhos da parte requerida não 

conseguiu realizar a transferência do veículo, contudo, novamente deixou 

de aportar aos autos provas seguras da quitação da obrigação, logo não 

vislumbro possibilidade de conceder a tutela nos moldes perseguidos pelo 

autor.

Portanto, estando ausentes os requisitos da espécie previstos no artigo 

300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.

 No impulso do processo, especifiquem as partes as provas que 

porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242972 Nr: 4161-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO SANTANA, MARIA SALETE DO 

CARMO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISMAR ANCELMO DA SILVEIRA, MARIA 

ANTUNIETA RAMALHO SILVEIRA, JOEL FERREIRA DA SILVA, NEIBER 

FERNANDO DE PAULA MONATO, TADEU DE MORAES, PAULA MONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4801-B/MT, LYZIA MENNA BARRETO - OAB:OAB/MT 7329 B

 Vistos etc.Por primeiro, necessário se faz um resumo dos atos praticados 

no presente processo.Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por Benedito Aparecido Santana e Maria Salete do Carmo 

Santana em face de Gismar Anselmo da Silveira, Maria Antunieta Ramalho 

Silveira e Joel Ferreira da Silva. Decisão inicial às fls. 51, onde se 

determinou a citação dos requeridos, expedição de edital para 

conhecimento de terceiros e interessados, bem assim a citação dos 

confinantes e notificação do Município, Estado e União.O requerido Gismar 

Anselmo da Siqueira foi citado. (fls. 66), Maria Salete do Carmo Santana 

foi citada (fls. 66) e Joel Ferreira da Silva citado por edital (fls.122). Os 

confinantes indicados pelo autor são: Neiber Fernando de Paula Monato 

citado por edital (fls. 122); - Tadeu de Moraes, não foi citado (fls.120).- 

Paula Monato, não foi citada (fls. 57).O edital para conhecimento de 

terceiros e interessados fora expedido às fls. 57, no entanto, não há 

certificação da respectiva publicação. Os requeridos Gismar Anselmo da 

Silveira e Maria Antunieta Ramalho Silveira apresentaram à defesa às fls. 

94/103.Verifica-se que o Município e a União foram notificados, e 

manifestaram a inexistência de interesse na presente demanda (fls. 71 e 

85).O Estado manifestou-se às fls. 70 e 82, pela necessidade de 

encaminhamento de cópia do memorial descritivo, planta do imóvel e a 

respectiva matrícula para posterior manifestação.O douto Ministério 

Público manifesta-se nos autos, aduzindo desinteresse na presente ação, 

por tratar de interesses individuais e por serem todos maiores e 

plenamente capaz. (fls. 76)O requerente impugnou à contestação. 

(fls.135)Diante de todo o exposto, determino:1) Intime-se o requerente, 

para que no prazo de 10(dez) dias indique o endereço atualizado dos 

confinantes, Tadeu de Moraes e Paula Monato.2)Encaminhem-se para a 

Procuradoria do Estado, os documentos às fls. 111/113, para necessária 

manifestação nos autos. 3)Certifique-se o decurso do prazo do edital 

expedido às fls.57.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 505123 Nr: 16485-96.2017.811.0002

 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: LAURA CRISTINA DA CUNHA MOURA, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 
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OAB:6.065/MT, LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - 

OAB:12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Autos nº 16485-96.2017.811.0002 – Código. 505123

 Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida (fls. 21/22), intime-se a parte embargada para se manifestar, 

nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288323 Nr: 7768-71.2012.811.0002

 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: JAIRO GONÇALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346/SP

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 315016 Nr: 11317-55.2013.811.0002

 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: MOISES LEÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 Autos nº 11317-55.2013.811.0002 - Código. 315016

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerente/ exequente (fls.194/195).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 220034 Nr: 259-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE LUZIA MENDES

 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:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417309 Nr: 20647-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE VIEIRA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279751 Nr: 23573-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO HENRIQUE ROSE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO DE CAMPOS CELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLIVIA DE ALMEIDA - 

OAB:16095, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao pleito de fls. 75/76 expedi ofício à Receita Federal, via 

Sistema Infojud, obtendo-se como domicilio fiscal da parte requerida o 

mesmo constante da inicial, donde já restou frustrada tentativa de citação, 

consoante se observa às fls. 67.

No mais, expedi ofício ao sistema RENAJUD obteve-se endereço fiscal 

distinto daquele exposto na inicial, consoante se observa no espelho que 

segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se nova carta de citação a requerida.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422503 Nr: 23300-80.2015.811.0002

 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: LINDOMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218801 Nr: 14154-59.2008.811.0002

 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: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 Autos nº 2008/746 - Código. 218801

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerida (fls.108/112, 114/116).

Assim, intime-se a parte requerente/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88110 Nr: 9792-19.2005.811.0002

 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: SINAL VERDE SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN - TRANSPORTE RODOVIÁRIOS 

LTDA., ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14.526, RUY LEOPOLDO SANO LAURINDO - OAB:20.154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333, VALMIR BRITO 

DE MORAES - OAB:12098-PR

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419545 Nr: 21774-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA MENDES REIS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos, etc.

À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC.

De outro norte, considerando que a autora não compareceu às 

audiências, resta configurado o abandono da causa.

De tal modo, à vista do disposto na Súmula 240 do STJ, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. Consigne-se que a ausência de manifestação, 

implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Consigno que, como a parte autora não cumpriu com o seu dever de 

manter o endereço atualizado (art. 77, V, do CPC) fica impossibilitada a 

sua intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º. do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 222545 Nr: 2775-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM TRANSPORTES E COMÉRCIO VAREJISTA 

DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:65728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Autos nº 2009/165 – Código. 222545

Vistos.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 118/122, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438224 Nr: 5838-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 191. Em sendo assim, defiro a suspensão do 

processo pelo prazo de 120 cento e vinte) dias, nos termos requeridos 

pela parte autora.

 Decorrido, certifique-se e intime-se.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391176 Nr: 6023-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA E TARELLI LTDA. -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Camargo Campos S/A Engenharia e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
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Mendonça e Tarelli LTDA-ME em desfavor de Camrago Campos S.A 

Engenharia e Comércio, todos já qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Verifica-se que, a parte autora apesar de devidamente intimada através 

do DJE n° 9771, deixou de se manifestar acerca da determinação de fls. 

58.

 Determinada a intimação pessoal da autora, nos moldes do art. 485, §1º, 

do CPC.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme ARMP às fls. 63.

Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito através de seu 

advogado à parte autora quedou-se inerte, sendo despicienda a intimação 

pessoal da autora.

Logo, o que se denota é o abandono da ação pela requerente, uma vez 

que além de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414462 Nr: 19103-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOMINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209685 Nr: 5455-79.2008.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SADIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.O. ALVES SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5455-79.2008.8.11.0002 – Código. 209685

Vistos.

Em face da petição de fls. 150, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autor.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388198 Nr: 4206-49.2015.811.0002

 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: VANDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Autos nº: 4206-49.2015.811.0002. Código. 388198

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 

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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450649 Nr: 12207-86.2016.811.0002

 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: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA VAZ EIRELI-ME, VASPER 

SUPERMERCADO EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°12207-86.2016.811.0002 Código. 450649

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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 329141 Nr: 25460-49.2013.811.0002

 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: POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE CLAUDINO DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CANTERO - 

OAB:OAB/MS 3760
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 Autos nº 25460-49.2013.811.0002 - Código. 329141

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte requerente/exequente (fls.49/52).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 377152 Nr: 24667-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILSON PIRES DA SILVA

 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

 Autos nº: 24667-76.2014.811.0002. Código. 377152

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 08 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.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306732 Nr: 2553-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE LIMA, CLEILSON 

FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:10.062

 Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão proferida nessa data nos autos em apenso código 

375490.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 8025-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Para tanto, determinando que os autos permaneçam no gabinete, para as 

diligências necessárias.

Indefiro o pedido de consulta junto a Receita Federal, uma vez que, tal 

medida somente se faz necessária, desde que, comprovadamente 

esgotadas todas as tentativas para busca de informações da parte.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230488 Nr: 10624-13.2009.811.0002

 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): EDER FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 469-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB-MT 9059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328299 Nr: 24621-24.2013.811.0002

 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: WALTER JOSE CREMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 24621-24.2013.811.0002 – Código. 328299

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

WALTER JOSÉ CREMASCO em desfavor de PLASTGRAF INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÀSTICOS LTDA-ME, todos já qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Verifica-se que, a parte autora apesar de devidamente intimada através 

do DJE n°10028/2017, deixou de se manifestar acerca da determinação de 

fls.39.

No seguimento, expediu-se Carta de intimação à parte autora, concedendo 

o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 41.

Expediu-se ainda, edital de intimação, contudo deixou transcorrer o prazo 

in albis, conforme certificado às fls. 45.

Vieram os autos à conclusão.

É o Relatório. Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito através de seu 

advogado à parte autora quedou-se inerte, sendo despicienda a intimação 

pessoal da autora, uma vez que o endereço indicado na inicial 

encontra-se incorreto.

Logo, o que se denota é o abandono da ação pela requerente, uma vez 

que além de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, diante da 

gratuidade justiça.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310049 Nr: 6076-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BICBANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO KAWANURA - 

OAB:88.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Vistos, em correição.

Diante do certificado às fls.127 remetam-se os autos ao arquivo com as 

devidas baixa e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 24902-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARDOSO 

PEREIRA - OAB:SP 214.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pelo 

autor.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após 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.: 435361 Nr: 4233-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTERS LTDA, NAZARIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, VALDEIR DE QUIROZ LIMA - OAB:OAB/MT 

11.978-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:OAB-MT 14.485

 Vistos, em correição.

Defiro o parecer ministerial de fls. 49/50, assim, faça a citação da parte 

impugnada para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos 

apontando, se houver, eventuais discordâncias referentes a efetiva 

prestação de serviços, bem como as possíveis abusividades contratuais.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005610-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (EXEQUENTE)

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005610-16.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

(Assinado digitalmente) Várzea Grande, 22 de agosto de 2018 SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA PAMELA LAGUNA DE QUADROS (REQUERENTE)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003860-76.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração realizado pela parte 

autora para que os efeitos da liminar concedida sejam estendidos à fatura 

referente ao mês de junho/2018, emitida após a proposição desta 

demanda, bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos 

de proteção aos créditos, sob pena de multa diária. Alega que, a decisão 

foi fundamentada, sobretudo, à margem de uma suposta pendência com a 

UC 6/2234804-9, sustenta que nenhum momento, menciona pendencia 

referente a UC 6/2234804-9 conforme citado na decisão, sendo esta, 

inexistente e desconhecida nos autos, portanto, não há se falar que o 

pedido para que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na UC nº 

6/2160167-9, estenda os efeitos da liminar, em razão da fatura no mês de 

junho/2018, vá além do objeto desta demanda. POIS BEM. Inicialmente, 

cumpre destacar que o pedido de reconsideração não merece ser 

considerado, pois trata de matéria diversa dos autos que possuem ritos 

distintos e por sua peculiaridade autorizam a inclusão de parcelas 

vencidas no decorrer da demanda, quais sejam, a ação monitória, ação de 
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execução de titulo extrajudicial e ação de cobrança de taxas condominiais. 

De outra banda, a presente demanda trata de ação de conhecimento, cujo 

objetivo é verificar a regularidade das faturas emitidas pela 

concessionária ré responsável pelo fornecimento de energia elétrica. 

Portanto, admitir que a parte autora inclua aos autos faturas posteriores 

ao pedido inicial sem anuência da parte contrária, se faz totalmente 

descabida e, tampouco seria sinônimo de economia processual, posto que 

a cada inclusão a parte requerida deverá ser intimada para tomar ciência. 

Ademais, o texto da lei é claro ao estabelecer que apenas até a citação da 

parte adversa que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou causa de 

pedir e não até a apresentação de defesa, conforme artigo 329,do CPC. 

Nesse sentido, confira-se entendimento do e. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO - PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS NÃO 

PLEITEADOS NA INICIAL - PEDIDOS DEDUZIDOS EM JUÍZO APÓS A 

CITAÇÃO DA RÉ - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DESTA - PRETENSÃO 

AFASTADA [...] - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à parte 

requer na peça inicial todos os pedidos que entende pertinentes em 

relação ao seu sustentado direito já que o aditamento da peça inaugural 

posteriormente à citação somente é admissível com o consentimento do 

demandado. [...] (Ap 35798/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). Sendo assim, mantenho a 

decisão de id. 14884761. No mais, via de regra, o pedido de 

reconsideração não é medida adequada para alterar entendimento do 

juízo, devendo a parte fazer uso do recurso admissível contra decisões 

interlocutórias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343951 Nr: 11054-86.2014.811.0002

 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: LAVANDIL LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Tendo em vista a irresignação quanto ao valor da perícia, destituo 

a empresa Real Brasil Consultoria e nomeio para tal mister a empresa 

Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda, com sede na Avenida Issac Póvoas nº 586, sala 01-B, centro norte, 

Cuiabá – MT, CEP 78.005.340, contato@mediape.com.br, para a realização 

da perícia de insalubridade, devendo as partes no mesmo prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC) e, ainda, promoverem a juntada aos autos de todos os 

documentos eventualmente ainda úteis ou necessários à perícia, sob pena 

de preclusão (art. 465 § 1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 546674 Nr: 13330-51.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO ELIAS 

MAGALHÃES - OAB:18.758/GO, SERGIO DE ARAUJO LOPES - 

OAB:18272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 15 

dias úteis (art. 335, “caput”, CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Requerida, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Requerente para a réplica. Caso a parte Requerida silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC).Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC).Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332016 Nr: 768-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402043 Nr: 12415-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA OLIVEIRA DAMASCENO DE BARROS, SELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 401284 Nr: 11998-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR VITOY VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 278065 Nr: 21663-36.2011.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRIA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO NÜHL - OAB:OAB/MT 

5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno do feito da Instância Superior e para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o interesse no prosseguimento 

do feito, com eventual pedido de execução, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação no prazo assinalado, certifique-se e 

arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377767 Nr: 25146-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA DA SILVA JARA, MARGARETE ROSE 

GUEDES SILVA, DALVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344164 Nr: 11214-14.2014.811.0002

 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: ODNIZA FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262264 Nr: 1057-84.2011.811.0002

 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: ADENIR DA SILVA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 248586 Nr: 16000-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 253428 Nr: 12159-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 267423 Nr: 6191-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER ROLIM DE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, 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 com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328928 Nr: 25248-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNE KELLY DOMINGUES - 

OAB:23048/O, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457, 

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.
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Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 102390 Nr: 11397-63.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, DR. JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:2366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 267057 Nr: 6062-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, RENAN ALVES BATISTA - OAB:, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 270259 Nr: 10211-29.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENAN URT MANSUR BUMLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329519 Nr: 25817-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO LEITE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250763 Nr: 10064-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GARCIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Revogo o 1º parágrafo despacho de fl. 126.

Segundo prevê o § 1º do art. 537 do Novo Código de Processo Civil, o Juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência também tem admitido que o valor da astreinte poderá ser 

revisto a qualquer momento porque não faz coisa julgada material e que a 

redução deverá ser feita tomando-se por parâmetro a insuficiência ou a 

excessividade, a fim de evitar, neste último caso, o enriquecimento sem 

causa.

Eis julgados nesse sentido:

“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser 

modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou 

excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa 

julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada 

justifica a redução.” (STJ-3ª T., REsp 705.914, MIn, Gomes de Barros, j. 

15.12.05, DJU 6.3.06). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 708.290, Min. 

Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07.

“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, 

devendo ser reduzida a patamares razoáveis.” (STJ-RF 396/353: 4ª T., 

REsp 793.491). Reduzindo a multa, com fundamento em “discrepância 

injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação 

principal.” (STJ-3ª T., REsp. 737.828-EDcl-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 

23.6.09, DJ 26.6.09).

“A astreinte deve ser imposta com o objetivo de garantir o cumprimento da 

obrigação e não de possibilitar ao credor uma fonte de enriquecimento.

A fixação da astreinte não gera preclusão, uma vez que a multa poderá 

ser modificada, para mais ou para menos, a qualquer momento, já que o 

valor da astreinte não faz coisa julgada material, podendo ser revista 

mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. Precedentes do 

STJ (REsp 785053/BA e REsp 705.914).

Ademais, a própria lei prevê a possibilidade de o juiz modificar o valor da 

multa, caso verifique que se tornou excessiva, inteligência do art. 461, § 

6º, CPC.

(...)

O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória 

a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu 

cumprimento.

Desta forma, deve haver moderação e equilíbrio, principalmente quando o 

ordenamento jurídico que rege a matéria (art. 461 do CPC), não define 

nenhum parâmetro para a fixação do valor das astreintes e não impõe 

qualquer limite.

O Juiz poderá, até mesmo de ofício, reduzir o valor da multa ou fixar um 

teto para sua cobrança quando esta se mostrar excessiva, bem como 

limitar os dias de multa pelo descumprimento da ordem judicial.” (Segunda 

Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 35809/2011 – Classe CNJ – 202 

– j. 8.2.2012, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario).

Como se vê, a redução ou majoração da multa deverá ser feita sempre em 

vista da razoabilidade e da proporcionalidade, com força suficiente a 

induzir o devedor a adimplir a obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao analisar tema 

semelhante, manteve decisão do Tribunal a quo que reduziu a multa por 

entender que o valor fixado inicialmente atingiu patamar exorbitante, 

adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, 
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segundo de observa do julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO 

STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A 

ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede 

o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula 

do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no 

art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a 

requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito 

em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi 

estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar 

exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise 

do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da 

lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

No caso em tela, a multa diária foi fixada em R$ 100,00 (cem reais), que 

somada aos 110 (cento e dez) dias de inadimplência, totaliza o valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais).

Analisando-se a questão, nota-se que o valor fixado inicialmente alcançou 

quantia exorbitante e que se não reduzido implicará em enriquecimento 

imotivado. Some-se a isso o fato de que, neste caso, há que se atentar 

para a razoabilidade no uso do meio coercitivo, uma vez que a autarquia 

ré nem sempre exibe condições de atender, prontamente, a determinação 

judicial.

Tenho, portanto, que, na ausência de expressa disposição legal a respeito 

do devido valor a ser minorado, a redução, neste caso, da multa diária 

aplicada limitando o período máximo de 10 (dez) dias, totalizando o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se consentânea com os princípios da 

razoabilidade e o da proporcionalidade, suficiente a inibir o devedor que 

tenciona descumprir a obrigação, sensibilizá-lo de que é muito mais 

vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária, bem como 

recompensar a parte Exequente, pelo prejuízo moral, material e/ou 

psicológico decorrente da demora no cumprimento da determinação 

judicial.

Diante do exposto, reduzo, de ofício, a multa diária, limitando o período de 

descumprimento em 10 (dez) dias, totalizando a multa diária em R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100482 Nr: 8221-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MASSANOBU KUROJANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7600

 Vistos,

Ante o teor da sentença de fl. 85, não há óbice para o levantamento do 

valor objeto de bloqueio judicial, porém determino a dedução do valor total 

da conta de custa (R$ 799,71, fl. 96), vez que não liquidada pelo 

Executado, sendo expedido alvará em favor do Executado do valor 

remanescente, na conta bancária informada à fl. 90.

E na sequência, providencie a Sra Gestora a emissão de guia das custas 

judiciais e taxa judiciária para serem oportunamente encaminhadas, por 

malote digital, ao Departamento da Conta Única para recolhimento.

Lado outro, considerando que foi iniciativa da própria parte Exequente pela 

extinção do executivo fiscal, logo não terá interesse processual na 

interposição de recurso da sentença de extinção de fl. 85, em face do 

disposto no art. 1.000 e seu parágrafo único do NCPC. Assim sendo, 

certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado, após, arquivem-se os 

autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100482 Nr: 8221-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MASSANOBU KUROJANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7600

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Várzea Grande - MT em desfavor de Jorge Massanobu 

Kuroyanagi para cobrança de IPTU dos períodos de 2004 e 2005, 

conforme CDA’s de fls. 05/13.

À fl. 69, foi feito penhora online via BacenJud no valor total da dívida. A 

parte autora manifesta que somente as inscrições imobiliárias nº 

204.935.0031.0000 e 204.935.0033.0000 encontram-se inseridas dentro 

do perímetro urbano nos exercícios financeiros de 2004 e 2005. Sendo 

assim, o valor da dívida das respectivas inscrições é de R$ 4.809,45 

(quatro mil oitocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) e 

honorários advocatícios de R$ 480,94 (quatrocentos e oitenta reais e 

noventa e quatro centavos), totalizando assim, o montante de R$ 5.290,39 

(cinco mil duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos). Por fim, 

requer a transferência dos valores penhorados em favor da Prefeitura 

Municipal e do Fundo da Procuradoria Geral, e também liberação do valor 

remanescente em favor do executado (fls. 79/82).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no 

art. 794, inciso I, c/c art. 269, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Ordeno que seja expedido alvará em favor da Prefeitura Municipal De 

Várzea Grande para autorizar a liberação da importância supracitada com 

transferência para a conta corrente nº 111424-7, agência nº 2764-2, 

Banco do Brasil S/A, de titularidade da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, inscrita no CNPJ nº 03.507.548/0001-10 (R$ 4.809,45) e, conta 

corrente nº 57315-9, agência nº 2764-2, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade do Fundo da Procuradoria Geral, inscrita no CNPJ nº 

15.696.021/0001-60 (R$ 480,94).

Sobre o valor excedente, determino a intimação do Executado para 

informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, 

Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias, 

para levantamento dos valores objeto de bloqueio judicial.

Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas 

certidões e encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação 

do Tribunal de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, o que tem dificultado o 

cumprimento de diversas ordens emanadas deste Juízo, bem como em 

razão do número elevado de processos aguardando cumprimento, nos 

termos da Ordem de Serviço nº 001/2015, servindo a decisão quando 

possível como mandado.

P. R. I. Cumpra-se.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311458 Nr: 7540-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LAURENTINO SILVA, ELZA PAESANO 

LAURENTINO SILVA, JUSTINO CORDEIRO VASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - OAB:4165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532, LUDMILA DE MOURA BOURET - 
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OAB:OAB/MT8476

 Vistos,

Tendo em vista as tentativas para efetuar a transferência da área de 

11,11 m², desapropriada do imóvel matriculado sob o nº 20.167 do Cartório 

do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, verifico que todas elas restaram 

infrutíferas. Dessa forma, determino seja reiterada a decisão de fl. 197, 

devendo ser acompanhado o memorial descritivo e a planta da área 

atingida (fls. 74/75), para fiel cumprimento.

Lado outro, quanto ao pedido de levantamento dos valores, verifico que 

consta nos autos apenas procuração atualizada e contrato de honorários 

do requerido Luiz Laurentino da Silva, restando ausente os dados e 

informações quanto a requerida Elza Paesano Laurentino Silva. Dessa 

forma, intime-se o patrono da requerida Elza para acostar os referidos 

documentos para apreciação do pedido de levantamento de valores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 324036 Nr: 20435-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA VIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SERCRETÁRIO 

DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu o que fora pleiteado, conforme 

fl.403. Diante disso, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a 

execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342969 Nr: 10273-64.2014.811.0002

 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: JUSCELIO CORREIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GONÇALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEDNEY ROCHA - 

OAB:6.066, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604-MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062, UNIVAG - OAB:

 Vistos,

A parte Autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo ato que lhe competia, sendo determinada a intimação pessoal, 

tendo sido devidamente intimado, deixando decorrer o prazo sem 

manifestar conforme certidão de fl.87.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. 

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 285186 Nr: 4248-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA DE ALMEIDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - 

OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifico que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a 

sentença dos embargos com relação à multa diária, deixando de 

reconhecer por não ter sido comprovada a recalcitrância. Sendo assim, 

julgo extinto feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do 

NCPC, haja vista a superveniência de falta de interesse de agir, que impõe 

o desfecho terminativo para este processo. Custas e despesas 

processuais pelo autor, observada a justiça gratuita. Sem honorários 

advocatícios.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 415678 Nr: 19689-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M.K.J. ABDALLAH ME, MUNA MOHAD 

KHAMIS JABER ABDALLAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILVA ALESSANDRA 

CAVALHEIRO - OAB:OABMT16448

 Vistos,

Em se tratando de valores referentes verba salarial estão resguardadas 

pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, CPC). Precedentes 

(AREsp 344899 (DECISÃO MONOCRÁTICA) Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 

09/04/2015). Assim sendo, declaro nula a penhora sobre a conta salarial, 

expedindo-se o necessário.

 Após, manifeste-se a exequente, em dez dias, para dar prosseguimento 

no feito. Decorrido o prazo “in albis”, aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada 

(art. 40 da LEF). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 495-85.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3958/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias , manifestar-se acerca do ofício de fls. 196.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 415773 Nr: 19758-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E AMARAL - ME, EVANIA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Lima Fernande 

neto - OAB:21536/O

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 
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487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte Executada. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 200841 Nr: 11428-49.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FABIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678/MT

 Vistos,

Considerando que a todo momento o Juiz deve estimular a composição 

entre as partes e ante a possibilidade de acordo, designo audiência de 

conciliação para 25 de setembro de 2018, às 14h. Ficando a parte 

Executada intimada na pessoa de seu procurador, o qual deve 

comparecer munido de poderes especiais para transigir, dando ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 3958-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA VIEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO ACCIOLY JUNIOR 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias , manifestar-se acerca do ofício de fls. 202.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329711 Nr: 26013-96.2013.811.0002

 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): ELENICE MARTA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROBERTO PEREIRA - 

OAB:16.278 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 277933 Nr: 21519-62.2011.811.0002

 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: SEBASTIANA DA SILVAS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fl. 123. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias a 

parte Autora para acostar aos autos o comprovante do requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se a parte Requerida para manifestar-se acerca do v. acórdão, no 

prazo de até 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303201 Nr: 24122-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA, 

ERICA MARIA REHN, ALFREDO INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, BRUNO 

ARTUR FOCKINK, HEDWIG MARIA FOCKINK, PETER ALFRED FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANDRÉ PEUKERT - 

OAB:OAB-RS 65126

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório. Autorizo o levantamento de eventuais 

penhoras existentes, bem como o desbloqueio de contas em favor da 

parte Executada. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas 

certidões e encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação 

do Tribunal de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349602 Nr: 15516-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DAROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PUERARI MARQUES 

- OAB:23180/O, RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

OAB:23047/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 235060 Nr: 15046-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA 

LAVOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto os embargos à execução, pela ausência 

superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do 

NCPC. Sem custas. Não há verbas de sucumbência, já que a renúncia aos 

embargos foi feita como exigência para concessão do parcelamento, e até 

para que este seja estimulado.Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC.Transitada em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos da execução fiscal.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259431 Nr: 18962-39.2010.811.0002

 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): IRACY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Autorizo o 

levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio 

de contas em favor da parte Executada. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 388847 Nr: 4639-53.2015.811.0002

 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: LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA APARECIDA DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:5.458-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Submetido o processo à apreciação do Juízo, decido converter o 

julgamento em diligência para as providências infra.

A Requerente formulou pedido de estabilidade de gestante. A Requerente 

foi dispensada em 30/05/2014, informando que encontrava-se gestante 

quando da dispensa.

A par disto, não há informação nos autos da data do nascimento do filho 

ou filha da Autora.

Uma vez que referido documento é imprescindível para o deslinde da 

causa, intime-se a Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos 

autos cópia da certidão de nascimento do seu filho (a).

Com a juntada, dê-se vistas à reclamada, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, retornem para prolação da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 15411 Nr: 83-43.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILDO FERRAMENTAS LTDA, APARECIDO 

MAURILDO SIQUEIRA, Sebastião Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:DEFENSORA, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA 

- OAB:4886, OSNY KLEBER DA ROCHA AURESCO - OAB:

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Autorizo o 

levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio 

de contas em favor da parte Executada. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Após, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 314738 Nr: 11019-63.2013.811.0002

 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: KLEIBER LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CESAR 

ROBERTO ZILIO, MARCOS ROGERIO LIMA PINTO SILVA, POLIANA 

MIKEJESVS CALÇA LORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 

OAB:6351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIELLE FATIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:15405, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 Vistos,

De acordo com o artigo 485, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez oferecida contestação, a extinção do processo por abandono da 

causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que, por ora, não se 

evidencia na situação concreta.

Demais disso, não se pode olvidar que, nos termos do artigo 343, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil, “a desistência da ação ou a ocorrência de 

causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao 

prosseguimento do processo quanto à reconvenção”.

Diante disso e de que sequer formalizou a citação de todos os 

Requeridos, intimem-se os Requeridos já citados pessoalmente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende a extinção da ação 

principal, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, nos termos 

do artigo 485, § 6 º, do Novo Código de Processo Civil, e se pretende o 

prosseguimento da reconvenção com resolução do mérito, ressaltando-se 

que o silêncio será interpretado como concordância com a extinção da 

ação principal, por abandono da causa, e desinteresse no prosseguimento 

da reconvenção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 1621-05.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX - CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da petição e 

documentos de fls. 557/627. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 494749 Nr: 10922-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA KAROLINE FERRUCI 

MARQUES TOLEDO - OAB:OAB/MT 19812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. art. 

16, § 1º, da Lei 6.830/80, “in verbis”:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

 I – (...)

§1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução".

“Ad argumentandum tantum”, revela-se inadmissível o conhecimento dos 

embargos à execução, cujo juízo não foi garantido por nenhum meio em 

direito admitido. A penhora de valor simbólico ou ínfimo em relação ao 

débito em execução equivale à ausência de penhora e, por conseguinte, 

não permite a oposição de embargos do devedor, nos termos do 1º do art. 

16 da Lei nº 6.830/80. Conquanto não se exija, para conhecimento dos 

embargos, que o valor da garantia corresponda ao valor integral do débito, 

se aquela é ínfima em relação ao valor da dívida os embargos não devem 

ser admitidos.

No presente caso, observa-se que a parte Embargante não garantiu o 

Juízo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil c/c o artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, indefiro, 

liminarmente, a petição inicial, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do mesmo código. Sem ônus para as partes.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de execução 

fiscal.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 312561 Nr: 8652-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:175193, LEDA SIMÕES DA CUNHA TEMER - 

OAB:OAB/SP 90919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Defiro a perícia contábil requerida (fl. 1063-v), nomeando para tal 

mister o Sr. GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, 

com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, 

Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, 

Telefone 065 3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br, para a 

realização da perícia contábil, devendo as partes no mesmo prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC) e, ainda, promoverem a juntada aos autos de 

todos os documentos eventualmente ainda úteis ou necessários à perícia 

(tais como comprovantes de pagamentos já realizados, cópias de 

elementos de escrituração contábil, cópias do processo administrativo 

etc.), sob pena de preclusão (art. 465 § 1º, CPC)...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007615-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA CANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA DA SILVA DIAMANTE OAB - 432.431.261-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência proposta por CONCEIÇÃO APARECIDO 

CANELLE, neste ato assistido por sua sobrinha Fábia da Silva Diamante 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em resumo, que encontra-se internada no 

Pronto-socorro de Várzea Grande desde o dia 23/07/2018 com 

diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral - AVC, necessitando com 

urgência de transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. É a 

síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, a parte Requerente comprovou que necessita de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007615-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA CANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA DA SILVA DIAMANTE OAB - 432.431.261-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência proposta por CONCEIÇÃO APARECIDO 

CANELLE, neste ato assistido por sua sobrinha Fábia da Silva Diamante 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em resumo, que encontra-se internada no 

Pronto-socorro de Várzea Grande desde o dia 23/07/2018 com 

diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral - AVC, necessitando com 

urgência de transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. É a 

síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir 
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o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, a parte Requerente comprovou que necessita de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007571-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILO TOLLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

Vistos. Segundo se infere dos documentos que acompanham a inicial, 

apesar de constar a "Solicitação de Medicamento" junto ao SUS (Id. 

14891985), verifica-se que não foi juntada a negativa dos réus à 

concessão do pedido, o que implica a ausência de interesse de agir por 

não restar comprovada a resistência dos entes públicos demandados no 

atendimento do pedido. Assim, determino seja intimada a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos documento que 

comprove a negativa administrativa. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007516-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE 

(IMPETRADO)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA 

MILITAR COSTA VERDE (IMPETRADO)

 

Vistos. Pelo que se infere da inicial, o impetrante já havia distribuído 

anteriormente ação idêntica a esta, com o intuito de ver retificada a 

decisão de desclassificação (inaptidão) do certame, com a consequente 

declaração de sua aptidão para compor o quadro docente da Academia de 

Polícia Militar Costa Verde. Observa-se, contudo, que a petição inicial foi 

indeferida liminarmente e o feito julgado extinto sem resolução do mérito 

pelo juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública desta Comarca, em razão 

da ausência do respectivo diploma de comprovação do título de graduação 

e pós-graduação. De acordo com o art. 286, II, do CPC: "Serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo 

sido extinto o processo sem resolução der mérito, for reiterado o pedido, 

ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda;" Como se vê, tratando-se de pedido 

idênticos, como no presente caso, torna-se prevento o juízo a quem foi 

distribuída a primeira ação, o que afasta a competência deste juízo para 

processar o feito, como bem requerido pelo impetrante. Desta feita, com 

fulcro no art. 286, II, do CPC, determino sejam os autos remetidos ao juízo 

da Primeira Vara de Fazenda Pública para o regular processamento do 

mandamus. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 298782 Nr: 19336-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, sobre os cálculos 

retro, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 443143 Nr: 8422-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 535 do Novo Código de Processo Civil, determino seja 

intimada a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução retro. Não impugnada a execução, 

expeça-se a Requisição de Pequeno Valor nos moldes previstos no § 3º, 

do aludido dispositivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353554 Nr: 18413-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEY NEVES CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

número de sua conta bancária para transferência dos valores. Decorrido 

o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 398678 Nr: 10619-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328154 Nr: 24478-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - OAB:20519/O, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição de fl. 60, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225578 Nr: 5782-87.2009.811.0002

 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: EMIDIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre os 

documentos de fls. 201/260, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322542 Nr: 18965-86.2013.811.0002

 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: JACINTO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre os 

documentos de fls. 130/131, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431344 Nr: 1728-34.2016.811.0002

 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 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453059 Nr: 13264-42.2016.811.0002

 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: CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 348123 Nr: 14357-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 162 § 4º do 

CPC, CNGC Seção 5, XVII, e Provimento 56/2007 impulsiono este feito 

intimando a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, via site www.tjmt.jus.br: 

Emissão de Guias Online - Diligência - emissão de guia de diligência, a fim 

de expedição do mandado de intimação no Bairro : Ipase Várzea 

Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338011 Nr: 6262-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 311/322, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 39533 Nr: 7325-09.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRISS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS, VANDIR JOSÉ SGUAREZI, JOSE 

ADALBERTO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. Solange de Holanda R. 

Whelan - OAB:6.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/MT

 Vistos,

Cumpra-se como requerido na letra "A" da peça retro, intimando-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar expressamente a 
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localização exata dos bens sujeitos à penhora, sob pena de caracterizar 

ato atentatório à dignidade de justiça. Indicado o local, expeça-se mandado 

de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344947 Nr: 11850-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES - 

OAB:13.274, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor em favor do exequente. 

Após, intime-se-o para, em 5 (cinco) dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido 

o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 291060 Nr: 10726-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apesar de os cálculos já terem sido homologados em despacho de fl. 

140, verifica-se da atualização retro que o exequente utilizou juros de 1% 

ao mês, quando, na realidade, o acórdão os fixou nos termos do Manual 

de Cálculo da Justiça Federal, que são os mesmos incidentes sobre a 

caderneta de poupança.

 Desta feita, determino seja o exequente intimado para retificar seus 

cálculos nesse ponto, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Aportando 

aos autos a nova planilha, à Contadoria Judicial para conferência em 5 

(cinco) dias, devendo ser observado os índices fixados no acórdão de fl. 

124.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388891 Nr: 4674-13.2015.811.0002

 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: DEBORA CENIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449631 Nr: 11709-87.2016.811.0002

 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: DIVA SANTANA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE VITOY CURVO - 

OAB:OAB/MT 19260

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 291589 Nr: 11322-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308854 Nr: 4841-98.2013.811.0002

 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: VERCILENE DA SIILVA

 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,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, aguardando-se, após, o processo na secretaria até o efetivo 

pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 333454 Nr: 2069-31.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPART. EST. DE TRÂNSITO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, pelos 

motivos e fundamentos acima esposados.Transitado em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquive-se.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 

NCPC.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 304894 Nr: 516-80.2013.811.0002

 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: ABISAEL VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

AGÊNCIA DE HABITAÇÃO DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ABISAEL VIEIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos em epígrafe, 

aforou Ação de Obrigação para Entrega de Coisa Certa em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, qualificado nos autos, alegando em 

síntese que foi contemplado como morador de área de risco no primeiro 

sorteio "Minha Casa Minha Vida", para posterior entrega pela Agência de 

Habitação do Município de Várzea Grande/MT. (...)Fundamento. Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Entrega de Coisa, em que o 

Requerente alega que foi contemplado como morador de área de risco no 

primeiro sorteio "Minha Casa Minha Vida", para posterior entrega pela 

Agência de Habitação do Município de Várzea Grande. Observa-se que o 

documento apresentado pelo Requerente à f. 10 é do sistema de 

acompanhamento dos sorteios realizados pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida, no qual traz informação, por meio do CPF do inscrito, dos 

sorteios em andamento, os sorteios realizados, bem como a modalidade a 

qual o inscrito está concorrendo. Consta ainda, a informação da data do 

sorteio (31/03/2011), o local do sorteio (Praça das Bandeiras), bem como 

qual residencial é objeto do sorteio. Pois bem. No documento de f. 10, 

nota-se que o Requerente não participou do sorteio do dia 31/03/2011, não 

constando seu nome da lista de pessoas contempladas, conforme os 

documentos juntados às f. 28/44. Esta constatação também se dá no 

próprio site do programa Minha Casa Minha Vida, onde NÃO consta o 

nome do Requerente no relatório de inscritos e sorteados (f.60/61). Como 

se vê, os documentos acostados aos autos pelo Requerente são 

insuficientes, não havendo provas cabais para o convencimento. Ante o 

exposto, julgo a ação improcedente, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

pelos motivos acima esposados. Transitada em julgado, arquivem-se com 

as baixas de estilo e procedimentos legais. Custas ex lege. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 209100 Nr: 4872-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA - OAB:11405 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado para comparecer junto 

a esta Secretaria com o Repres. Legal da Executada e seus sócios para 

assinarem o Termo de Nomeação de Bens a Penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 18048 Nr: 237-85.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CÉLIA REGINA RIBEIRO - CONFINANTE, ROSANE 

SOARES TAVARES - CONFINANTE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

JOANA CAROLINA DE QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17803/O, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:MT 4.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 449.

Assim, intime-se a executada Vale do Cuiabá Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, conforme petiçao de fl. 443.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 285909 Nr: 5011-07.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.48/51.

A Serventia para expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 304850 Nr: 468-24.2013.811.0002

 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: ADRIANE MARQUES VIEIRA, MARCIA SODRE DE F. 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Sobre a Impugnação retro, manifeste-se os exequentes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 411979 Nr: 17779-57.2015.811.0002

 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: LEANDRO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 287, I, do Novel Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, 

pelos motivos e fundamentos acima esposados.Por conseqüência de 

causa e efeito, consolido a tutela de urgência deferida e JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução de mérito. Deixo de condenar os Entes 

Públicos Requeridos nas custas e despesas processuais por ser isento, 

nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, por se tratar de ação sob assistência 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 437512 Nr: 5406-57.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo o despacho de fls.262.

O processo encontra-se em ordem, pelo que o declaro são.

As preliminares arguida pelo Estado de Mato Grosso se confundem com o 

mérito, e com ele serão analisadas no momento da prolação da sentença.

Defiro as provas requeridas pelas partes, notadamente a prova pericial, 

pelo que nomeio perito o Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral, com 

endereço à Rua Caracas, n.º16, Jardim das Américas, em Cuiabá-MT (CEP 

78.060-597) endereço eletrônico gilmarpintocabral@gmail.com.

Faculto às partes formularem quesitos, querendo, no prazo legal.
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Intime-se o perito a apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) 

dias e sobre ela manifestem-se as partes.

Admito a inclusão do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), para 

figurar no polo passivo da relação processual, na qualidade de 

litisconsorte necessário, já que houve concordância expressa do Estado 

de Mato Grosso sobre a inclusão.

Intime-se o INTERMAT a apresentar defesa que tiver, no prazo legal.

Declaro prejudicado os embargos declaratórios de fls.264/265.

Feito tudo isso, voltem-me conclusos.

Int.

Cumpra-se com urgência.

Após, retornem-me os autos conclusos para outras deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 421249 Nr: 22658-10.2015.811.0002

 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: GIOVANI ANTONIO CRIPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Matheus Marques - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e condeno 

os Requeridos a fazerem a transferência de propriedade da moto 

supracitada, inclusive das multas, taxas e outros, para o Sr. MARCOS 

PEREIRA DOS SANTOS, pelos motivos e fundamentos acima esposados. 

Deixo de condenar os Requeridos 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 em honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º 

do NCPC.Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.Custas “ex lege”.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 351336 Nr: 16831-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE NUNES DE ALMEIDA, EDINA TEODORA DE 

AGUIAR, JACKSON NUNES CUNHA, ELIANA OLIVEIRA PEREIRA, JANIETE 

MAIA DA SILVA SANTOS, LUCILEIA PAZ GONÇALVES CUNHA, MARIA 

DA CONCEIÇÃO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio almir mazini junior - 

OAB:21870/0, camila sirtol parreira - OAB:22.957/0, JAIRO JOAO 

PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458, saulo n.pereira - OAB:19759/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande e PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores Municipais de Várzea Grande, onde se alega que quando da 

edição da Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, 

dispondo sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter 

reajustado a remuneração da parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, o Município de Várzea Grande apresentou 

contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca 

dos antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial.

Em contestação, o Previvag alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade 

passiva, tendo em vista que as partes são funcionários públicos em 

atividade, não fazendo parte do quadro dos funcionários públicos 

aposentados da instituição. Quanto ao mérito sustenta que o pagamento 

dos servidores públicos do Município de Várzea Grande ocorre após o 

término do mês, sendo previsto desde 1991 que este deve ocorrer até o 

5º dia útil. Afirma, também, que no caso da parte Autora houve uma 

reestruturação na carreira com a implantação do plano de cargos e 

carreiras e vencimentos dos trabalhadores, com consequente aumento 

salarial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Antes, porém, de adentrar o mérito da ação passo a enfrentar a preliminar 

arguida na peça de defesa, consistente na ilegitimidade passiva do 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Várzea Grande – Previvag em relação às Requerentes Edina Teodoro de 

Aguiar; Eliana Oliveira Pereira; Jackson Nunes Cunha; Janiete Maia da 

Silva Santos; Lucileia Paz Gonçalves Cunha e Maria da Conceição de 

Lara, assinalando que a pretensão merece acolhimento, tendo em vista 

que, conforme sustentado pela parte Ré, e afirmado pela própria parte 

Autora durante sua impugnação das contestações, esta ainda não se 

aposentou, estando, portanto, em atividade no serviço público, sendo, por 

isso, do Município de Várzea Grande, a legitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda, tendo sido este o entendimento da jurisprudência:

“Servidor Público Municipal – Buritama – Conversão da URV em Real – Art. 

22 da Lei Federal n.º 8.880/94. Legitimidade passiva – Municipalidade – 

Reconhecimento – Compete ao Município de Buritama o pagamento das 

diferenças pleiteadas relativas ao período pelo qual o servidor estava em 

atividade. (...). Preliminar de legitimidade passiva do Município acolhida – 

Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00022080620138260097 SP 

0002208-06.2013.8.26.0097 - 2ª Câmara de Direito Público - Rel. Renato 

Delbianco, J. 20.10.2015, DJE. 23.10.2015).”

Assim, tendo em vista que os valores pleiteados correspondem ao período 

em que as partes estão em atividade, acolho a preliminar suscitada pelo 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Várzea Grande - Previvag, a fim de ordenar a sua exclusão da relação 

processual quanto aos autores Edina Teodoro de Aguiar; Eliana Oliveira 

Pereira; Jackson Nunes Cunha; Janiete Maia da Silva Santos; Lucileia Paz 

Gonçalves Cunha e Maria da Conceição de Lara, declarando, em relação 

ao Previvag, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Da mesma maneira, passo a enfrentar a preliminar arguida na peça de 

defesa, consistente na ilegitimidade passiva do Município de Várzea 

Grande, ressalte-se que a jurisprudência entende ser parte ilegítima da 

ação, o Estado ou Município, quando o servidor já estiver aposentado, 

devendo o juízo extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos 

do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. Pretensão ao recálculo dos proventos nos termos 

da Lei n.º 8.880/94, voltada contra a Fazenda Pública. Ilegitimidade 

passiva, porque a autora da ação é servidora pública inativa. A SPPREV - 

São Paulo Previdência - é a autarquia responsável pelo pagamento do 

benefício e deve responder à demanda. Sentença reformada. Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do 

C P C . ”  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 1 7 6 3 1 9 2 0 1 4 8 2 6 0 5 8 7  S P 

1001763-19.2014.8.26.0587 - 13ª Câmara de Direito Público – Rel. Djalma 

Lofrano Filho, J. 20.5.2015, DJE. 27.5.2015).

“APOSENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV - AÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DA 

MUNICIPALIDADE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' 
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ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO DECRETADA, NOS TERMOS DO ART. 

267, VI, DO CPC, COM RELAÇÃO ÀS COAUTORAS INATIVAS. 

SERVIDORA DA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO 

DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1º/03/94 INTELIGÊNCIA DA LEI 

Nº 8.880/94 CABIMENTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR AFASTADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO - 

OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NÃO ATINGINDO O FUNDO DE 

DIREITO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO 

À COAUTORA NA ATIVA, COM OBSERVAÇÃO: VALORES QUE SERÃO 

APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS nos termos do artigo 

406, DO CÓDIGO CIVIL E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA 

PRÁTICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSOS DA RÉ E OFICIAL 

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJ-SP - APL: 10265341420148260053 SP 

1026534-14.2014.8.26.0053 - 13ª Câmara de Direito Público – Rel. Ferraz 

de Arruda, J. 25.3.2015, DJE. 27.3.2015).

Assim, tendo em vista que os valores pleiteados correspondem ao período 

em que a parte Autora já se encontrava aposentada, acolho a preliminar 

suscitada pelo Município de Várzea Grande em sua contestação referente 

à Requerente Alice Nunes de Almeida, a fim de ordenar a sua exclusão da 

relação processual, por ilegitimidade passiva, declarando, em relação ao 

Município, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 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.

Declaro, também, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Município de 

Várzea Grande por ser este parte ilegítima da relação processual em 

relação a Requerente Alice Nunes de Almeida.

Declaro, também, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Réu Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande - 

Previvag por ser este parte ilegítima da relação processual em relação às 

Requerentes Edina Teodoro de Aguiar; Eliana Oliveira Pereira; Jackson 

Nunes Cunha; Janiete Maia da Silva Santos; Lucileia Paz Gonçalves Cunha 
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e Maria da Conceição de Lara.

 A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 441264 Nr: 7420-14.2016.811.0002

 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: KATICELENE JESUS FIALHO, EDITE GILGLIOLI

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação condeno o requerido ao pagamento de férias 

acrescida do terço constitucional em razão dos contratos temporários 

constantes dos autos, já observado que a prescrição atinge os contratos 

celebrados antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da 

ação, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera 

administrativa. 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, no tocante aos juros 

moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, 

de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 

29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 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 (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 

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.: 340009 Nr: 7972-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para em2004 na 

classe B; em 2007 na classe C; em 2010 na classe D, sem prejuízo de 

futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 

3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente.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, no tocante aos juros moratórios, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, 

com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). 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 o reexame necessário desta 

decisão (Súmula 490 STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, 

encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame 

necessário.Transitada em julgado a decisão, ao requerente 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.: 372251 Nr: 21078-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILCE MARIA XAVIER DE C. BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da 

concessão da ordem no processo de autos nº 2009/2, código 220005, da 

1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao 

período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem 

como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a 

Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001.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, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado 

o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

10% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação.Submeto a 

sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, independentemente de eventuais recursos 

voluntários (Súmula 490 STJ).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.: 250199 Nr: 9585-44.2010.811.0002

 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: EDILAINE CARVALHO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por EDILAINE CARVALHO 

ARRUDA, para recebimento do crédito exequendo.
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O executado apresentou impugnação à execução, fls. 152/162.

 Intimada, a parte requerente concordou com os valores apresentados 

pelo executado, (fls.164/165).

 Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 152/162, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 Assim, SOLICITE-SE ao Município de Várzea Grande-MT seja requisitado o 

pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, 

instruindo-se a solicitação da RPV com cópia das peças pertinentes. 

Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do RPV à conta do 

respectivo crédito que deverá ser informado pelo requerente, se este for 

o caso.

 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do CPC/15).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 390543 Nr: 5671-93.2015.811.0002

 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: ROZELENO DO AMARAL FREITAS

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que o Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 01/04/2005 a 

31/03/2012, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados 

antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, além do 

pagamento de férias simples, proporcionais, bem como o 13º salário, 

acrescidas do terço constitucional, deduzidos, por óbvio, os valores 

eventualmente pagos na esfera administrativa. 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, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

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 (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 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.: 248393 Nr: 8021-30.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSA LINA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DILSA LINA DA SILVA 

BARROS em face da decisão prolatada às fls. 200/201, alegando 

equívoco acerca da data do início do benefício concedido.

 Assevera que foi concedido o benefício com data inicial em 05/11/2010, 

data da citação válida, no entanto o correto é data do ajuizamento da ação 

em 01/06/2010, posto que apresentou indeferimento administrativo.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 204).

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.: 314790 Nr: 11087-13.2013.811.0002

 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: SELMA MARIA BELARMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SELMA MARIA BELARMINO DOS SANTOS, devidamente qualificado, 

propôs a presente “Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio 

Doença com posterior pedido de Aposentadoria por Invalidez c/c pedido 

de Tutela Antecipada” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento do auxílio-doença, bem como sua conversão para 

aposentadoria por invalidez.

Aduz que o autor é portador de dupla lesão mitral e valvopatia reumática 

mitral causando estenose de grau importante, que, em decorrência das 

referidas doenças, o autor ficou impossibilitado de continuar nas suas 

atividades laborais.

Nesse passo, o autor requereu junto ao requerido o recebimento do 

auxílio-doença, o que foi deferido, porém posteriormente cessado, sem 

que o auto estivesse realmente apto para o trabalho.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/40. Tendo o 

pedido de Antecipação de Tutela sido indeferido, conforme decisão de fls. 

41/42.

Citado, o Instituto arguiu a prejudicial de mérito acerca da prescrição 

quinquenal e, no mérito, refutou as alegações do autor, também juntando 

documentos, fls. 43/63.

Impugnação à Contestação às fls. 65/67.

Despacho saneador ás fls. 74/75. Deferimento de habilitação de herdeiros 

à fl. 89.

 Determinada a realização da perícia médica, o laudo foi apresentado às 

fls. 103/106, com posterior manifestação da parte autora, fl. 113.

O Instituto requerido apresentou proposta de acordo às fls. 114/116, que 

foi respectivamente aceita pelo autor, fl. 119.

É o sucinto relatório.

Fundamento. DECIDO.

Pois bem, ante a proposta de acordo de fls. 114/116, tem-se o artigo 842 

do Código Civil Brasileiro dispõe expressamente sobre as formas de 

transação, in verbis:

 "A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei 

o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair 

sobre os direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou 
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por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.”

 Neste caso a homologação da transação ganha plena eficácia no plano 

processual, pois no plano substantivo já tem validade independentemente 

do ato processual; constitui-se desde logo negócio jurídico e produz entre 

as partes efeitos de coisa julgada.

De acordo com o artigo 487 do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo com julgamento de mérito quando o juiz:

“III – homologar:

b) a transação”.

Assim, diante do termo apresentado, HOMOLOGO por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 381858 Nr: 28150-17.2014.811.0002

 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: JDGXR, JOSEFA DA GUIA BASTOS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se o autor, por derradeiro, através do seu patrono, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, em consequência ao 

abandono da causa (art. 485, III do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347626 Nr: 13962-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZA FABRICIA DANIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Embargos de Declaração com 

Efeitos Modificativos, tendo em vista que o juízo considerou a presente 

ação como recebimento de verbas trabalhistas, decorrentes de contrato 

temporários, sob o regime celetista.

Conheço dos embargos de f. 123/125 vº, por sua tempestividade, e 

acolho-os, visto que, o contrato de trabalho da embargada é regido pelo 

regime estatutário e, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em sua 

decisão do conflito de competência declarou competente este Juízo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

mantenho a competência deste juízo para processar e julgar o presente 

processo.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 333942 Nr: 2513-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL ALBERTINO DE CAMPOS, ZARIFE UNTAR

 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.

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito(a) judicial a 

Sra. Ana Helena Esmeraldo Canavarros, graduada em ciências contábeis.

Às fls.178/185 , 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. 178/185, no valor 

de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

 Outrossim, determino a Serventia que expeça certidão de crédito em 

favor da perita após a juntada do laudo pericial nos autos. As expensas 

do Município.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 333941 Nr: 2512-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DA SILVA, CAREOLANO BENEDITO 

MORAIS DE MIRANDA, MÁRCIO ALVES FERREIRA

 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.

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito(a) judicial a 

Sra. Ana Helena Esmeraldo Canavarros, graduada em ciências contábeis.

Às fls. 177/184 , a perita apresentou proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 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. 177/184, no valor 

de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

 Outrossim, determino a Serventia que expeça certidão de crédito em 

favor da perita após a juntada do laudo pericial nos autos. As expensas 

do Município.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 18236 Nr: 985-83.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA BOM JESUS LTDA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA, ROSALINA PEREIRA SILVA FERREIRA, RAÇÕES MT 

IND.E COM. EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B, FERNANDO BIRAL DE FREITA - OAB:12.678-A, RAFAEL 

RODRIGUES ALVES REAL - OAB:15.434/MT

 Vistos,etc.

Intime-se o Arrematante para que comprove nos autos o pagamento 

integral do bem arrematado.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 67193 Nr: 3023-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduíno - OAB:13.587, ITAIANA APIO - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se a solicitação de informações e/ou decisão do Agravo de 

Instrumento.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 431342 Nr: 1726-64.2016.811.0002

 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 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344573 Nr: 11559-77.2014.811.0002

 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: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança - restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor) proposta por TELMA 

RAMALHO COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde se 

alega que quando da edição da Medida Provisória nº 434/94, 

posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(I) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (II) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (III) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (IV) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 
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servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 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, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do CPC.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 425516 Nr: 24892-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUSTINO DE ABREU FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT, 

DOMINGOS SÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

ANTONIO JUSTINO DE ABREU FILHO e, determino a imediata devolução do 

bem (Máquina Retroescavadeira) ao ente Requerido, bem como determino 

o reforço policial, a fim de prestar auxílio, caso necessário, ao 

cumprimento e a realização de vistoria pelo Oficial de Justiça, para 

identificar eventuais danos causados ao patrimônio público em 

questão.Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da 

sentença.Transitada em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.Deixo de condenar o Requerente os honorários advocatícios, 

tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita.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.: 375007 Nr: 23042-07.2014.811.0002

 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: STEFANO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Trata-se “Ação Anulatória c/c Pedido de Dano Moral e Antecipação de 

Tutela” em que STEFANO DA SILVA OLIVEIRA apresentou em desfavor do 

DETRAN-MT, requerendo suspensão de multa aplicada no valor de R$ 

574,61 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

A inicial veio instruída com documentos, fls. 19/24.

 Intimado o DETRAN-MT, apresentou contestação, e no mérito debateu-se 

acerca da ausência de interesse de agir do autor, visto que perdeu o 

prazo para recurso administrativo, fls. 31/37.

Apesar de intimada, por vezes, a parte requerente nada manifestou e 

decorreu o prazo, conforme fls. 43/58.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que a parte requerente 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 por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

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.: 440782 Nr: 7181-10.2016.811.0002

 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: BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459

 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 BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e, condeno o 

Município de Várzea Grande-MT, ao pagamento da diferença perseguida 

do FGTS durante o período compreendido de 11/04/2011 à 11/04/2016, 

que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais – 

“fixados no percentual de 6% ao ano.Declaro, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC.Considerando que a requerente decaiu de parte considerável de 

sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este que deverá ser 

suportado em igual proporção entre ambos.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 

NCPC.Transitada em julgado, à parte autora para, no prazo legal executar 

a sentença.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330781 Nr: 27072-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 
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OAB:OAB/SP76544, RICARDO BRAGHINI - OAB:OAB/SP213035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL opõe Embargos de Declaração contra a 

sentença de fls. 598/599, afirmando que na decisão embragada este juízo 

não se manifestou sobre o a condenação da autora ao ônus da 

sucumbência. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos.

É o breve relato.

Decido.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo conforme certidão de fl. 607.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão.

A releitura da sentença embargada evidencia haver o Juízo fundamentado 

com clareza a decisão prolatada.

 Verifica-se, destarte, inexistir qualquer omissão no julgado.

O que pretende o embargante, verdadeiramente, é rediscutir questão de 

mérito da ação, a qual foi devidamente apreciada e decidida, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, 

consoante entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, uma vez que a decisão fora deferida com as devidas 

fundamentações, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição.

Ante todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, 

por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

embargada.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 419785 Nr: 21890-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCIDE CONRADO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por LAUCIDE CONRADO DE ARAÚJO em face do 

Município de Várzea Grande-MT e, condeno tão somente ao pagamento 

saldo de salário (13/30); férias vencidas referentes a 03 (três) anos; 13º 

salário proporcional; licença prêmio, dos 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da ação (22/10/2015), devidamente corrigidos 

monetariamente e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 

6% ao ano.Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento), com fulcro no 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.Transitada em julgado, à parte autora para, 

requerer o que de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 268538 Nr: 7929-18.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331134 Nr: 27422-10.2013.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 283430 Nr: 2283-90.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO CRECHE ESCOLA VITÓRIA, APARECIDA 

DAS DORES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:MT 13.595

 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 da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297550 Nr: 17996-08.2012.811.0002

 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: AQUINO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte requerente acerca da petição de fls. 170/171, no 

prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289742 Nr: 9293-88.2012.811.0002

 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: ODAIR MARQUES DA SILVA, VMDS, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, e, condeno o ente Requerido, por danos morais, a pagar 

aos autores a quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

danos materiais, no equivalente a R$ 29.719,00 (vinte e nove mil, 

setecentos e dezenove reais) e mantenho o entendimento do E. TJ/MT, 

referente aos alimentos concedidos em Agravo de Instrumento, e, 

determino o pagamento de pensão alimentícia aos Requerentes, no 

equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente, com a devida 

correção monetária, mais juros legais a partir da data do evento danoso e 

o dano moral e material a partir deste julgamento, pelos motivos e 

fundamentos acima esposados.Condeno-o, ainda, ao pagamento dos 

honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.Deixo de condenar o 

requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos 

do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Após, à Superior 

Instancia para o reexame necessário da sentença.Transitada em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316124 Nr: 12481-55.2013.811.0002

 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: ANTONIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo o requerente para Classe “D”, 

alínea “c”, do anexo de Nível Médio ou Técnico Médio, sem prejuízo de 

futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo 

os valores já recebidos mensalmente pela requerente.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. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 

correção monetária: IPCA-E.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 o reexame 

necessário desta decisão (Súmula 490 STJ). Decorrido o prazo sem 

recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o 

reexame necessário.Transitada em julgado a decisão, ao requerente 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343834 Nr: 10942-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON BATISTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT - OAB:11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143/MT

 Vistos, etc.

O Município de Várzea Grande-MT manejou os presentes Embargos a 

Execução no cumprimento de sentença promovido pelo Requerente 

AMILTON BATISTA VIANA, alegando excesso da execução.

Pugna pelo recebimento dos presentes embargos e pela procedência.

Em impugnação aos embargos à execução o embargado alega que não há 

excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela 

contadoria judicial correspondem ao valor devido, conforme taxas de juros 

da sentença e acórdão, estando a execução aparelhada com títulos 

líquidos, certos e exigíveis.

Assim, requer a improcedência dos embargos, indeferindo o valor 

apresentado, por não refletir o real valor corrigido dentro do período 

demonstrado.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Considerando que o Embargado apresentou cálculo atualizado até a data 

do efetivo pedido de cumprimento de sentença, assiste razão ao 

embargado, motivo pelo qual NÃO há excesso de execução.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fulcro no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Deixo de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, 

nos termos Lei nº 7.603/2001.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do Novo CPC.

Transitada em julgado a decisão, expeça-se, a RPV (requisição de 

Requisição de Pequeno Valor), observando-se as formalidades legais (§§ 

3º e 4º, do art. 100, da CF), arquivando-se o processo destes embargos 

com baixas e anotações de estilo.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344258 Nr: 11289-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT - 

OAB:11.188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de realização de maiores estudos, determino a 

inclusão dos presentes autos no plano de ação a ser cumprido no prazo 

de 120 dias (art. 21, inciso V, do Provimento nº 41/2016-CGJ), devendo 

retornar conclusos ao gabinete para que sejam devidamente analisados 

após o término do período correicional.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320507 Nr: 16909-80.2013.811.0002

 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: DEVANIL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de sentença proposta por DEVANIL PEREIRA DA 

SILVA, para recebimento do crédito exequendo.

Citado, o Instituto Requerido apresentou Impugnação a Execução, fls. 

101/105.

Enviado ao Contador Judicial, ele informou que está correto o cálculo de fl. 

117/118 apresentado pelo Requerido.

 Diante da análise do Contador Judicial, bem como, por inexistir óbice de 

natureza legal nos cálculos de fls. 117/118 , HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e desejados efeitos em favor do Autor.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 29920 Nr: 7420-73.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA SANTIAGO LTDA - ME, SÔNIA 

SOELI MATOS SANTIAGO, URUMY CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gilmar de Souza 

Gonçalves - OAB:16581 A, URUMI RONDON CARNEIRO SANTIAGO - 

OAB:119143/MG

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte EXEQUENTE para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250783 Nr: 10047-98.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Sobre contestação de mérito, manifeste-se a parte requerente, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 408657 Nr: 15932-20.2015.811.0002

 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: NICOLINA PINTO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, Marinalva Rodrigues de Souza - OAB:17648, 

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por NICOLINA PINTO DE 

SOUZA SILVA, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo 

Autor, (fl.169 verso).

 Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 167/168, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos, o valor 

exequendo de R$ 24.412,14 (vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais 

e quatorze centavos) em favor do subscritor.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305540 Nr: 1226-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA ALEXANDRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para assinar a petição de fl.150/457, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Sanada tal irregularidade, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 269831 Nr: 9673-48.2011.811.0002

 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: MARGARIDA ARAUJO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silbenia Caldas Abreu - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Sobre os cálculos, manifestem-se as partes no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344323 Nr: 11351-93.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVENI GERLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, 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.79/81, a perita apresentou proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco 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. 79/81, no valor de 

R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).

 Outrossim, determino a Serventia expeça certidão de crédito em favor da 

perita após a realização do laudo. As despesas suportadas pelo Estado.

 Expeça-se o necessário.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 821 Nr: 90-40.1991.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves Vareiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Doutor Fabricio Franco Marques OAB/MT, defensor de Geraldo Alves 

Varreiro, para que tome conhecimento da sentença a seguir transcrita: 

(...) Vistos em correição etc... Feitas essas considerações, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GERALDO ALVES VAREIRO, qualificado nos 

autos, com base nos arts. 107, IV, 1ª figura c.c. 109, III, todos do Código 

Penal, reconhecendo a prescrição de forma antecipada, e em 

consequência dou por prejudicado o seguimento do recurso de p. 

248.Sem custas.P.R.I., com as comunicações de estilo e, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 389453 Nr: 5001-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JEAN MARTINS, JHEOVANE MARTINS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13.025

 Intimar Doutor Braz Paulo Pagotto OAB/MT 5201, Felipe Jean Martins, para 

que tome ciência dos documentos juntados pelo MPE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 447997 Nr: 10923-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUE BOABAID, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, MARCOS 

AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, RONI JOSÉ BATISTA, DIEGO 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, CLEOMAR FERREIRA DA SILVA - OAB:15495-B, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERRES - OAB:4344/A, HEUDER LIMA DE ASSIS 

- OAB:20006/O, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, mackson douglas boabaid de 

souza - OAB:20201/0

 Intimar Doutor Hernan Escudero Gutierrez OAB/MT 4344/A, defensor de 

Claudiomar Garcia de Carvalho, Doutor Bibiano Pereira Leite Neto OAB/MT 

8938 de defensor de Herbert de França Silva e Doutor Lauro Gonçalo da 

Costa OAB/MT 15.304 defensor de José Edmilson Pires dos Santos, para 

que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: (...) Vistos em 

correição. Vista as partes para o oferecimento de suas contrarrazões, no 

prazo de 02 (dois) dias (CPP, art. 588).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 13678-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEI DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA 

- OAB:17.139

 Intimar Doutor Breno Ferreira Alegria OAB/MT 11.098, defensor Cidinei de 

Arruda de Souza, para que tome conhecimento a seguir transcrita: Vistos 

em correição.Encaminhe-se o feito à Defesa, para apresentar alegações 

finais, por memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 328939 Nr: 25259-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, 

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167 - MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Intimar Doutora Marilene Alves OAB/MT 7474 defensora de Ademir de 

Oliveira Filho e Doutor Antônio Luiz de Deus Júnior OAB/MT 7.167, para 

que tome conhecimento da sentença de pronuncia a seguir transcrita: (...) 

Vistos em Correição etc... Feitas essas considerações, pois presentes os 

requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia, 

para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca, com fundamento no art. 413, do CPP PRONUNCIO:1. RONEMAR 

PEDROSO DA SILVA ARRUDA, qual. nos autos, como incurso nas 

sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, (em relação a vítima Azil) e 

art. 121, § 2º, I e IV, (em relação a vítima Marciel), todos do Código Penal. 

2. ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO, qual. nos autos, como incurso nas 

sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, (em relação a vítima Azil) e 

art. 121, § 2º, I e IV, (em relação a vítima Marciel), na forma do art. 29, 

todos do Código Penal. Os pronunciados deverão aguardar o julgamento e 

eventual recurso em liberdade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 15970 Nr: 130-90.1989.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FARIAS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799/MT

 Intimar Doutor Rubi Fachin OAB/MT 3799, defensor de Jonas Farias de 

Mello, para que tome conhecimento da sentença a seguir transcrita: (...) 

Vistos em Correição etc.. Feitas essas considerações, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JONAS FARIAS DE MELLO, qual. nos autos, com 

fundamento nos art. 107, IV, primeira figura, c.c. 109, I, do CP, declarando 

a prescrição da pretensão punitiva do fato tratado neste feito.Sem 

custas.P.R.I., com as comunicações de estilo.Várzea Grande, 30 de Julho 

de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 13239 Nr: 150-76.1992.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor Luís Felipe Monteiro da Silva OAB/MT 23.836, defensor de 

José Carlos da Silva, para que tome comhecimento da sentença a seguir 

transcrita: (...) Vistos em correição etc.. Feitas essas considerações, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ CARLOS DA SILVA, qual. nos 

autos, com fundamento nos art. 107, IV, primeira figura, c.c. 109, I, do CP, 

declarando a prescrição da pretensão punitiva do fato tratado neste 

feito.Sem custas.P.R.I., com as comunicações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 394475 Nr: 8069-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934

 Intimar Doutor Sebastião Vieira Guimarães OAB/MT 8.661, defensor de 

Jhonatan Sousa dos Santos, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita: Vistos. Analisando a petição da defesa (p. 193), ressalto 

que a competência para decidir questões relacionadas à Penitenciária que 

o réu deve ser direcionado é do Juízo da Capital (Juízo Corregedor dos 

Presídios). Assim, intime-se a defesa para que direcione o respectivo 

pedido diretamente ao Sistema Prisional e ao Juízo da 2ª Vara Criminal de 

Cuiabá-MT para que delibere quanto à possibilidade de encaminhamento 

do réu Jhonatan Sousa dos Santos para o Centro de Ressocialização de 

Cuiabá-MT, conforme solicitado por seu defensor, providência com a qual 

anui este juízo. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306236 Nr: 2004-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 
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SOUZA - OAB:19.484/O

 Intimar Doutor Joaquim Almeida de Souza OAB/MT 19.484, defensor de 

Jorge Luiz da Silva Santos, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita:Vistos. Conforme já deferido por este juízo no ato de p. 

234, vista dos autos à defesa para manifestação acerca dos endereços 

das testemunhas insistidas. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 468672 Nr: 20528-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOREIRA COSTA, JOSÉ MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17.514, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7499-A, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 Intimar os advogados Anderson Rodrigues Carvalho (OAB/MT 17.514) e 

Hervitan Cristian Carulla (OAB/MT 19.133) constituídos pelo acusado José 

Moreira da Costa, e o advogado David Pereira de Oliveira (OAB/MT 

7499-A), constituído pelo acusado Domingos Moreira Costa, para 

apresentarem Alegações Finais por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 372641 Nr: 21331-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY ACOSTA, JOEDERSON DA SILVA 

PLACIDO, PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 Intimar o advogado Bruno Ferreira Alegria (OAB/MT 9996), constituído 

pelo acusado Darley Acosta; o advogado Marciano Xavier das Neves 

(OAB/MT 11.190), constituído pelo acusado Pablo de Oliveira; a advogada 

Marcelle Ramires Pinto Coelho (OAB/MT 9944), constituída pelo acusado 

Joederson da Silva Placido, acerca da decisão que excluiu a audiência do 

dia 30/08/2018 da pauta de audiências, devendo comunicar vossos 

constituintes, conforme decisão de fls. 300, cujo teor é o seguinte: "Vistos 

em correição. Considerando a convocação deste magistrado pela 

Presidência do E. TJMT, conforme decisão no CIA nº. 

0053423-62.2018.8.11.0000, exclua-se a audiência designada para o dia 

30 de agosto de 2018 às 15h40min. Providencie-se a imediata intimação 

das partes, advogados e testemunhas, evitando-se onerosa locomoção 

até esta Comarca na data antes fixada. Após, conclusos os autos para 

designação de nova data para o ato. Int.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 386885 Nr: 3234-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO SILVA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor Raul Coelho Curvo OAB/MT 11.732/O, defensor de Jairo 

Silva Paula, para que no prazo de 05(cinco) dias apresente o instrumento 

procuratório. E bem como para manidfestar acerca das testemunhas 

faltantes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 218937 Nr: 14326-98.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.304, defensor de 

Renato Alexandre da Silva, para que no prazo legal manifeste acerca dos 

endereços da testemunhas.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 332800 Nr: 1494-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO ANTUNES SILVA JUNIOR, FAGNER 

MIGUEL DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do RéuFAGNER: 

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO, OAB/MT 1933, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 529943 Nr: 4366-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MIGUEL DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Jackson Miguel da Cruz Silva, Cpf: 01889904104, 

Rg: 15302911 SSP MT Filiação: Onofre Bonifacio da Silva e Ivanice da 

Cruz, data de nascimento: 04/03/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, vigia noturno, Endereço: Local Trabalho Av Gov.j.campos, 01 

Cintia Caminhões, Bairro: Jd Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de Outubro 

de 2018, às 15h:30min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 529943

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 86, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

89/90), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JACKSON MIGUEL DA CRUZ 

SILVA.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 513235 Nr: 20676-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESLEIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Janesleia da Silva Pereira, Cpf: 02734778114, Rg: 

19592221 SSP MT Filiação: Genezio Alves Pereira e Maria de Fatima 

Pereira, data de nascimento: 13/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), promotora de eventos, Endereço: Av da Feb, Apto 

403 Bc A, Bairro: Alameda, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de outubro 

de 2018, às 15h:30min, para o comparecimento da acusada, e nessa 

oportunidade, em não comparecendo a acusada, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 513235

Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls. 86, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

89/90), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JANESLEIA DA SILVA 

PEREIRA.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518308 Nr: 23509-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SERAFIM VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Mauro Sergio Serafim Vieira, Cpf: 56766572191, Rg: 

722931 SSP MT Filiação: Lino Dias Vieira e Helena Serafim Vieira, data de 

nascimento: 08/06/1972, brasileiro(a), natural de Rio verde-MS, solteiro(a), 

madeireiro, Endereço: Rua São Paulo, S/n, Bairro: Nova Várzea Grande, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 16 de 

Outubro de 2018.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 518308

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 73, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

78), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra MAURO SERGIO SERAFIM 

VIEIRA.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sâmia Caroline Silva, Analista Judiciária

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526673 Nr: 2382-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, THIAGO DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Samuel Pereira dos Santos, Rg: 1391559-2 SSP MT 

Filiação: Valdete Pereira dos Santos, data de nascimento: 11/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Goiania-GO, convivente, vendedor de remédios 

homeopáticos, Endereço: Rua Sd, Quadra 17, Casa 10, Bairro: Cohab 

Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Thiago de Oliveira Teixeira, Cpf: 04490351151, Rg: 2291455-2 SSP 

MT Filiação: Maria Aparecida de Oliveira e Aldo Teixeira, data de 

nascimento: 02/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

fundição de panelas, Endereço: Rua 15, Quadra 20, Lote 18, Bairro: Vila 

Boa Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de Outubro 

de 2018, às 15h:30min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 526673

Vistos etc.

Pelo que se observa os acusados foram notificados por edital às fls. 89 e 

98, apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia 

(fls. 101 e verso), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra SAMUEL PEREIRA DOS 

SANTOS E THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

o comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas os acusados via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 470380 Nr: 21330-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CAVALCANTE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Roberto Cavalcante de Carvalho, Cpf: 01460840127, Rg: 

17378877 SSP MT Filiação: Raimundo Afonso de Carvalho e Francisca 

Cavalcante de Carvalho, data de nascimento: 21/11/1984, brasileiro(a), 

convivente, taxista, Endereço: Rua Marcilio Dias, Qd. 89, N. 07, Bairro: Jd. 

Paula ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de Outubro 
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de 2018, às 14hs, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Abra-se novo volume a partir das fls. 200.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 200/201, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

203/204), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ROBERTO CAVALCANTE DE 

CARVALHO.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 541394 Nr: 10610-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO KAIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para Audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 12 de Setembro de 2018 às 16hs no 

Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488106 Nr: 6970-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença que segue: "Isto posto, julgo improcedente a denúncia para 

ABSOLVER o réu LEONAN RODRIGUES DA SILVA, suficientemente 

qualificado nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos 

do art. 386, VII do Código de Processo Penal, determinado desde já as 

respectivas baixas após o trânsito em julgado.Providencie-se a restituição 

do numerário e dos objetos indicados no termo de fls. 18 ao réu, 

consignando-se no mandado que, se no prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar do trânsito em julgado desta sentença, os referidos bens não forem 

reclamados, serão remetidos a conta do Juízo de ausentes e à Diretoria 

para destruição.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 493689 Nr: 10272-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Em atnedimento a decisão proferida nos autos, reitero a intimação da 

advogada habilitada nos autos da decisão que segue:"Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi denunciada pelo cometimento dos 

crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) falsa 

identidade (art. 307, caput, do Código Penal), porém a defesa em suas 

derradeiras alegações (fls. 108/114) não se pronunciou com relação ao 

último delito, o que torna o acusado indefeso neste particular. Assim, 

converto o julgamento em diligência para que, no prazo de cinco dias, a 

ilustre advogada particular do acusado complemente suas alegações 

finais.Após voltem-me.Int.Cumpra-se."

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488183 Nr: 7032-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, 

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, BRUNO JONNY FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JEFERSON SILVA CORREA - OAB:19.246/MT, 

JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, Cpf: 

05867343170, Rg: 28093950, Filiação: Elis Regina da Silva Roma e 

Eufrasio Santiago Filho, data de nascimento: 10/02/1999, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), marceneiro, Telefone 65-93370240. 

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, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, 

em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO os réus:1. 

HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES pela prática dos crimes previstos no 

art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 61, inciso II, letra “h” e art. 70, todos do 

Código Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 03 (TRÊS) 

DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.2. 

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO pela prática dos crimes previstos no art. 

157, §2º, incisos I e II c/c o art. 61, inciso II, letra “h” e art. 70, todos do 

Código Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 16 

(DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.3. BRUNO 

JONNY FERREIRA FRANÇA pela prática dos crimes previstos no art. 157, 

§2º, incisos I e II c/c o art. 61, inciso II, letra “h” e art. 70, todos do Código 

Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais 

o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.ISENTO os condenados 

ELINTHYERRE e BRUNO, que foram assistidos pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.CONDENO o réu HEBERT, que 

contratou advogado particular, ao pagamento das custas processuais 

“pro rata”.EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA, colocando todos os 

acusados em liberdade, se por outro motivo não tiverem que permanecer 

presos.Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de pena, 

que deverão ser encaminhados 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, os condenados, o Ministério Público e a Defensoria Pública 

e, via DJE, a Defesa constituída

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, 22 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 410954 Nr: 17171-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE SANTANA DOS SANTOS 

COSTA, AMILTON GONÇALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 08/NOV/2018 às 

14h00.

 INTIMEM-SE o réu JOELSON, o Advogado constituído e as testemunhas 

arroladas (fl. 08 e 90), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 482369 Nr: 3367-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 13/NOV/2018 às 

14h30.

INTIMEM-SE o réu, o Advogado constituído e as testemunhas arroladas (fl. 

06), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 319745 Nr: 16119-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRYELL VENTURA, LOURIVAL DIAS DE 

MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 22/NOV/2018 às 

14h30.

INTIMEM-SE os réus, o Advogado constituído e REQUISITEM-SE as 

testemunhas arroladas (fl. 07).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 491099 Nr: 8704-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR DE ALMEIDA PITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA 

DA SILVA - OAB:21410/O

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 22/NOV/2018 às 

15h00.

INTIMEM-SE o réu, o Advogado constituído e as testemunhas arroladas (fl. 

07 e 96), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 402194 Nr: 12501-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANCHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SANCHES FILHO - 

OAB:388575

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 22/JAN/2019 às 

14h30.

INTIMEM-SE o réu, o Advogado constituído e as testemunhas arroladas (fl. 

06 e 90), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526641 Nr: 2355-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA DE SOUZA, Cpf: 

56915551115, Rg: 1293894-6, Filiação: Maria Nunes Mendes, brasileiro(a), 

casado(a), pedreiro, Telefone 9264-4405. atualmente em local incerto e 

não sabido

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  C ó d i g o  5 2 6 6 4 1 B . O 

2018.40572VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARIA DE LOURDES DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 129, 

§9°, artigo 140, Caput e artigo 147, Caput, ambos do Código Penal, por 

parte do requerido JOÃO BATISTA DE SOUZA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) 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).Com relação ao pedido de 

“prestação da caução provisória pelo agressor, por perdas e danos 

materiais decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a 

ofendida”, indefiro, uma vez que não há documentos hábeis a ponto de 

justificar o requerimento do pedido. No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado 

ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta 

decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei 

nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).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 
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para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 08 de fevereiro de 2018.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, 23 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.: 543324 Nr: 11443-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADS, EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFREDO MILITINO DA COSTA, Cpf: 

58164561134, Rg: 0406962-5, Filiação: Candida Canuta da Costa, 

convivente, aposentado, Telefone 684 8005. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para fins de advertência quanto ao cumprimento das medidas protetivas, 

das quais foi anteriormente intimado, conforme decisão abaixo transcrita, 

e bem como PROCEDER O AFASTAMENTO DO REQUERIDO, acima 

qualificado, do lar, domicílio ou local de convivência.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  C ó d i g o  5 4 3 3 2 4 B . O 

2018.209124VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por THAMIRIS AMORIM DOS SANTOS E EDEZIA DOMINGAS 

AMORIM CURADO, 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 as vítimas sofreram, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 147, 

caput, do Código Penal, por parte do requerido ALFREDO MILITINO DA 

COSTA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Embora não desejam representar criminalmente contra o 

agressor, as vítimas sofreram agressões psicológicas e sentem-se 

ameaçadas pelo Requerido.Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, 

que revogou o Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva 

de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em 

tese, ilícito penal.Assim, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida Thamiris Amorim dos Santos, 

conheço do expediente e DEFIRO EM PARTES os pedidos da ofendida 

THAMIRIS AMORIM DOS SANTOS, determinando:AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 1000 (Hum Mil) 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 

que tange o pedido de suspensão da posse/restrição do porte de armas 

do agressor, indefiro, pois não ficou comprovado que o requerido possui 

os mesmos. No que tange o pedido de separação de corpos, indefiro, vez 

que há informações nos autos de que as partes não são casadas.No que 

tange o pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisórios de 

dois salários mínimos, indefiro, uma vez que o presente pedido não é 

cabível para a vítima.Quanto ao requerimento da ofendida Edezia 

Domingas Amorim Curado, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida, conheço do expediente e DEFIRO EM 

PARTES os pedidos da ofendida EDEZIA DOMINGAS AMORIM CURADO, 

determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) 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.PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT 

(art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06).No que tange o pedido de 

suspensão da posse/restrição do porte de armas do agressor, indefiro, 

pois não ficou comprovado que o requerido possui os mesmos. No que 

tange o pedido de afastamento da ofendida, sem prejuízo dos direitos 

relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, indefiro, devido já ter 

sido deferido o afastamento do requerido.No cumprimento do mandado, o 

Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se 

trata de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe ainda que, nos 

temos do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018), 

in verbis: “Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas nesta Lei: Pena: - detenção de 03 (três) meses a 02 

(dois) anos”, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as 

diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhem-se as ofendidas 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, dos Pedidos das medidas protetivas 

de urgência apresentados pelas vítimas, bem como para requisitar-lhe a 

remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência 

contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do 

art. 10, do Código de Processo Penal, servindo este documento como 

próprio ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em 

vista que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se.Várzea 

Grande-MT, 04 de julho de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 342318 Nr: 9780-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação: para o Advogado Juliano Pereira Nunes Filho, OAB/MT 

21015-0, disponibilizando para vista aos autos de nº 

3620-80.2013.811.0002, codigo 342318.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 2771-35.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANI FAUSTINO AZEVEDO SABER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 Intimação para patrono (a)da REQUERENTE, para apresentar a 

impugnação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522717 Nr: 25921-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS, PVDS, VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA ALVES DOS SANTOS, Rg: 

133336.74, Filiação: Paulina Venancio dos Santos e Arvelino Alves dos 

Santos, brasileiro(a), convivente. 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:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 538578 Nr: 9176-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA LIMA E CASTRO - 

OAB:23498

 INTIMAÇÃO para o advogado (a) Barbara Lima e Castro_reu, OAB/MT 

23498, apresentar alegações finais com relação ao acusado , no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 281046 Nr: 24979-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 redesignada a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vitima e 

das testemunhas de acusação de fls. 07 para o dia 27 de setembro de 

2018 às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 281046 Nr: 24979-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 Código: 281046

VISTOS ETC

Tendo em vista que este Magistrado estará participando da palestra sobre 

“Desafios na priorização do 1º Grau”, no dia 17 de maio de 2018, 

conforme ofício anexo, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para oitiva da vitima e das testemunhas de acusação de fls. 07 para o dia 

27 de setembro de 2018 às 16h00min.

 Intimem-se vítima e as testemunhas de fls. 07, e o advogado do acusado 

de fls. 192/193, para comparecerem a audiência designada.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Determino a retirada dos autos da pauta de audiências.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 14 de maio de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 490887 Nr: 8591-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GRASSI - OAB:43670, 

TIFFANY CUNHA DE JESUS - OAB:OAB/PR 61.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AMÉLIA SARAIVA - 

OAB:OAB/SP 41.233, MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 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, 25 de abril de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536859 Nr: 8274-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BHDCL, MHL, ARHLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHL, LGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JÉSSICA HENRIQUE LEITE, Rg: 

2826694-3, Filiação: Eva Vitória da Silva Espirito Santo e Odil Henrique 

Leite, data de nascimento: 26/10/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 99203-7769 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, Filiação: Joanice 

da Silva Gonçalves e Benedito Correa da Costa, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da requerida abaixo qualificada (artigo 247, inciso III 

do NCPC), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja cópia segue anexa, 

fazendo parte integrante do presente mandado, considerando – se citada 

para todos os termos e atos da ação, até final sentença. 

CIENTIFICANDO-A que o prazo para contestação é de 15 ( quinze ) dias 

(artigos 335 e 183 do NCPC c/c 152, § 2º, do ECA), e que não contestando 

a presente ação, no prazo mencionado, presumir-se-ão, aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FMILIAR 

COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO, 

ambos em lugar inserto e não sabido, cujo objeto da demanda é o pedido 

de destituição do Poder Familiar com Pedido Liminar de Suspensão em 

face do menor B. H. DA C. L., M. H. L. E A. R. H. L. DA S. em face de 

JÉSSICA HENRIQUE LEITE e LUCIANO GONÇALVES DA COSTA. Após a 

tentativa de Citação infrutífera e da ausência de outros endereços nos 

Cadastros do autor para tentativa de localização da requerida, extrai-se o 

presente Edital conforme decisão de fls 80/83 dos autos

Despacho/Decisão: Diante do exposto, com fulcro, ainda, no artigo 157 do 

ECA e visando atender ao postulado da proteção integral, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada inaudita altera parte e independente de justificação 

prévia, que se mostra desnecessária ante o contexto fático probatório já 

existente nos autos e a urgência necessária em casos como o presente, 

para o fim de determinar a suspensão do poder familiar dos réus sobre os 

filhos Brendo Henrique da Costa Leite, Mikael Henrique Leite e Alec 

Raphael Henrique Leite da Silva.Com relação ao infante Alec Raphael 

Henrique Leite da Silva, visando resguardar os interesses do menor 

(artigo 4º do ECA ) e regularizar sua situação fática, nos termos do artigo 

33, § 2º da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) , 

DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA da criança Alec Raphael Henrique Leite 

da Silva à tia paterna Sra. Elisangela Wilma da Silva, com quem já está 

convivendo desde o seu nascimento, consoante relatório de estudo 

psicossocial de fls. 59/79.Lavre-se o competente termo, na forma do 

artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), intimando-se a interessada a assiná-lo 

imediatamente em Secretaria, sob pena de revogação imediata desta 

decisão.Já com relação aos infantes Brendo e Mikael, considerando a 

ausência de parentes com condições e interesse de obter suas guardas, 

proceda-se à consulta à lista de pretendentes à adoção para que 

manifestem eventual interesse na guarda dos menores, certificando-se 

nos autos, com cópia do cadastro.Sem prejuízo, citem-se os requeridos 

nos endereços indicados na inicial para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal (artigo 158 do ECA), sob as penas da lei, esclarecendo-os 

que, caso não tenham possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo 

do próprio sustento e de suas famílias, poderão requerer, em Secretaria, 

lhes seja nomeados dativos, nos termos do artigo 159 do ECA.Não sendo 

possível a citação pessoal, desde já defiro a citação por edital, 

observadas as formalidades legais.Decorrido o prazo da citação editalícia 

sem resposta ou não havendo apresentação de contestação pelos réus, o 

que deverá ser certificado, desde já nomeio curadora especial ao(à) 

réu(s) a Defensoria Pública, que deverá ser intimada de seu munus, bem 

como para apresentar respostas no prazo legal.Cumpridas as 

determinações supra, retornem-me os autos conclusos para os fins do 

artigo 162 do ECA.Deixo de designar a audiência conciliatória prevista no 

artigo 319, inciso VII, do CPC, diante da ausência de previsão legal acerca 

de tal audiência na Lei nº 8.069/90 (ECA), lei especial que trata da matéria 

sub judice, bem como porque a destituição do poder familiar é 

procedimento necessariamente contraditório (artigo 24 do ECA ), que não 

admite a autocomposição (artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC), mormente 

diante do disposto no artigo 161, § 4º, do ECA , aplicável ao caso 

vertente.Processo isento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 

141, § 2º, do ECA, que deve ser processado em segredo de justiça (artigo 

189, II, do novo CPC), observados o artigo 347 e a seção 7 do capítulo 4 , 

ambos da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Várzea Grande, 

14 de maio de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Lúcia Regina Melim 

Saiva, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10489 Nr: 1110-27.2008.811.0081

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.N. MOURA KELM - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAYCON RODRIGO KELM, para devolução dos 

autos nº 1110-27.2008.811.0081, Protocolo 10489, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004865-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON (RÉU)

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (RÉU)

LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335478 Nr: 3950-43.2014.811.0002

 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: DEVERSINA BATISTA DE QUEIROZ - ME, DEVERSINA 

BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, EDMILSON KOJI MOTODA - OAB:OAB/SP 231.747

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317575 Nr: 13940-92.2013.811.0002

 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: LUCIANO SANTANA TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE 

ARAÚJOLEMOS - OAB:122.249

 Vistos.

.

1. Ressai dos autos que o patrono constituído pelo autor renunciou ao 

mandato que lhe fora outorgado, consoante documento juntado às fls. 

231/233.

2. Na sequência, foi determinada a intimação do autor para que constituído 

novo patrono para defesa de seus interesses.

3. O mandado de intimação fora expedido para o endereço do autor 

informado na inicial (fls. 236/237), todavia, sem obter o êxito almejado, já 

que não fora encontrado para a sua devida intimação.

4. Conforme estabelece o parágrafo único do art. 274 do CPC, 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

5. Desta forma, reputo como válida a intimação dirigida no endereço do 

autor, e, com essas considerações deixo de acolher o pedido do patrono 

(fls. 237, in fine), para que a intimação se dê através de edital.

6. No mais, 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 aos requeridos o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifestem nos autos, consignando que sua inércia incorrerá 

em concordância tácita.

7. Após, conclusos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234635 Nr: 14655-76.2009.811.0002

 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: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA DE BARROS SANTANA

 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:

 12. Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado na petição 

inicial para declarar rescindido o Contrato de Arrendamento Mercantil 

firmado entre as partes, e consolido o autor definitivamente na posse do 

veículo disposto na exordial, tornando a liminar definitiva, sendo que com a 

reintegração, fica facultada a venda extrajudicial do bem e expedição de 

novo certificado do registro do veículo no nome do credor ou de terceiro 

indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 

911/69.13. Todavia, deverá ser observado o disposto na Súmula 564-STJ: 

“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, 

quando a soma da importância antecipada a título de valor residual 

garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG 

previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a 

respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio 

desconto de outras despesas ou encargos pactuados”.14. Condeno o 

requerido 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 artigo 85, § 2º, do CPC.15. Ciência à Defensoria Pública 

Estadual.16. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

baixas e anotações de estilo.17. P. I. C.18. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325527 Nr: 21910-46.2013.811.0002

 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: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção 

do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir:

“Art. 3º (...)

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”.

2. No caso dos autos, trata-se de repetição de indébito c/c danos morais 

por cobrança indevida que, segundo o autor, está sendo regularmente 

adimplido, o que afasta a competência deste juízo para processar e julgar 

o feito.

3. Nesse sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, acerca do Conflito de Competência nº 59318/2015:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO 

- AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO 

§2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é 

própria de Direito Bancário, mas trata de indenização por repetição de 

indébito, a competência para o processamento é da Vara Cível.”

(CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

4. Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo 

passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

5. Dessa forma, redistribuia-se os autos a uma das varas cíveis desta 

Comarca.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334651 Nr: 3175-28.2014.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LAURO REUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880, JAYME FERREIRA 

DA FONSECA NETO - OAB:6530-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT, Vivian Rossi Marques da Costa - OAB:MT 11.813

 23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos 

termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil, contudo, 

mantendo o bem na posse do requerido, em razão do adimplemento das 

parcelas vencidas, conforme depósito realizado nos autos.24. Expeça-se 

Alvará Judicial do valor depositado nos autos, em prol do autor, cujos 

dados bancários deverão ser informados no prazo 05 (cinco) dias, 

devendo ser comunicada a parte, pessoalmente, acerca da transferência 

efetuada, caso o levantamento seja requerido em nome do patrono.25. 

Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno o requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário 
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da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.26. Decorrido o 

prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.27. P. I. 

C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, denoto a irregularidade na representação 

processual do executado MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, tendo em vista 

que não fora coligido aos autos o instrumento de procuração ou 

substabelecimento em nome do causídico peticionante.

2. Assim, considerando o disposto no art. 76, § 1º, inciso II, do CPC, 

suspendo o curso do processo e determino a intimação do executado 

citado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação 

processual, sob pena de ser considerado revel.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

4. Ainda, certifique-se eventual decurso de prazo sem manifestação dos 

executados, com relação ao despacho de fl. 83.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317549 Nr: 13912-27.2013.811.0002

 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: JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 45. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.46. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322380 Nr: 18808-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 19. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado na 

petição inicial para declarar rescindido o Contrato de Arrendamento 

Mercantil firmado entre as partes, e consolido o autor definitivamente na 

posse do veículo marca Fiat, modelo Palio ELX, ano/modelo 2008, cor 

prata, chassi 9BD17140G85266536, placa NJI-6996, tornando a liminar 

definitiva, sendo que com a reintegração, fica facultada a venda 

extrajudicial do bem e expedição de novo certificado do registro do veículo 

no nome do credor ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos 

arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.20. Todavia, deverá ser 

observado o disposto na Súmula 564-STJ: “No caso de reintegração de 

posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da 

importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o 

valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto 

contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva 

diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto 

de outras despesas ou encargos pactuados”.21. Condeno o requerido 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 

artigo 85, § 2º, do CPC.22. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

os autos com baixas e anotações de estilo.23. P. I. C.24. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281463 Nr: 178-43.2012.811.0002

 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): W K TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, 

ANTONIO MARQUES DE LIMA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 12. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos W K 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, ANTONIO MARQUES DE LIMA e 

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA, qualificados nos autos, ao 

pagamento de R$ 138.002,23 (cento e trinta e oito mil e dois reais e vinte e 

três centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir 

do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 13. Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).14. Ciência à Defensoria 

Pública Estadual.15. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

e cautelas necessárias.16. P. I. C.17. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451836 Nr: 12667-73.2016.811.0002

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 152, todavia, consigno a 

desnecessidade de nova intimação da audiência de conciliação aprazada, 

vez que a parte requerida possui patrono constituido nos autos.

2. Aguarde-se a data da audiência aprazada.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286769 Nr: 6049-54.2012.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. DEFIRO o pedido constante à fl. 56 e procedo a retirada da averbação 

da restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através 

do SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – 

RENAJUD, conforme extrato que ora se junta.

 2. Não havendo outras pendências, retornem-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375866 Nr: 23664-86.2014.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONFIANÇA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Analisando o processo vejo que a instituição financeira não apresentou 

os contratos de abertura em conta corrente pessoa jurídica nº 

47944599-1 e nº 0711429-0, das agências 0466 e 0616, respectivamente, 

bem como os extratos referentes aos anos de 2010 e 2011.

2. Assim, concedo novo e derradeiro prazo de 15 (quinze) dias à 

requerida, para que anexe aos autos os contratos 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. Cumpra-se com urgência, vez que se trata de processo inserido na 

META 2/2018 do CNJ.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282832 Nr: 2365-24.2012.811.0002

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nesta data nos 

autos em apenso Cód. 375866, após, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292323 Nr: 12113-80.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VILELA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida 

CLÁUDIO VILELA DE CARVALHO JUNIOR, qualificado nos autos, ao 

pagamento de R$ 12.758,43 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Custas pagas na 

distribuição. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência à Defensoria Pública Estadual.14. Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.15. P. 

I. C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320181 Nr: 16571-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 12. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida 

ENIO PEREIRA LEITE, qualificado nos autos, ao pagamento de R$ 

70.432,25 (setenta mil e quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 13. Custas pagas na distribuição. 

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).14. 

Ciência à Defensoria Pública Estadual.15. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.16. P. I. C.17. Às 

providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 474562 Nr: 23477-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E SÁ LTDA, GERALDO ALUÍSIO 

GUIMARÃES, LUINIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERIA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de GUIMARÃES E SÁ LTDA E 

OUTROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo (fls.29/31), requerendo sua homologação e consequente extinção 

do feito.

3. Fora oportunizado ao exequente que manifesta-se acerca do acordo, 

tendo em vista que não constava na minuta do acordo a assinatura do 

mesmo, devidamente intimado o exequente veio em juízo informar que 

realizou o acordo com o executado e que este já foi liquidado (fls. 36/37).

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 
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Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332742 Nr: 1439-72.2014.811.0002

 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: TANIA RODRIGUES PRADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390, GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - OAB:23.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por TANIA 

RODRIGUES PRADO BORGES, em desfavor de BANCO ITAUCARD 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 

(fls.115/117).

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. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

Requerido, mediante alvará.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida, honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 96665 Nr: 6113-74.2006.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE ARAÚJO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Cautelar proposta por HSBC BRASIL CONSÓRCIO 

LTDA, em desfavor de OSMAR DE ARAÚJO NERES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Determino o desentranhamento dos documentos de fls. 179/237, eis que 

fora juntado equivocadamente ao presente feito, procedendo-se a 

renumeração das folhas.

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.: 269323 Nr: 15484-86.2011.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE CAMINHÕES E VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE M. COELHO - 

OAB:OAB/MT 14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Monitória proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A – BANCO 

MÚLTIPLO, em desfavor de RM COMÉRCIO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro (fl. 93), a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383377 Nr: 989-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E 

EDIFICAÇÕES LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Heloise Toledo - 

OAB:11848B, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se manifestar acerca do pedido 

de desistência do autor, sob pena de seu silêncio importar em 

concordância tácita.

2. Findo o prazo, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408711 Nr: 15967-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON VIEIRA DA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de 

Título Extrajudicial proposta por BANCO VOLKWAGEN S/A, em desfavor 

de DENILSON VIEIRA DE MORAIS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em petição retro (fl. 66), o exequente veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência do executado, visto que 

sequer fora citado.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 
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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 processuais pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 524366 Nr: 1563-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Os autos foram encaminhados a este juízo pela Primeira Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em razão da 

possível conexão com a ação revisional (código 287004), em janeiro do 

corrente ano.

2. Todavia, cumpre informar que, em julho de 2017, a referida ação 

revisional de contrato fora julgada extinta, com resolução do mérito, 

julgando parcialmente procedentes os pedidos da parte.

3. Assim, deixo de determinar o apensamento dos autos, em razão da 

conexão.

4. Ademais, compulsando os autos, verifico que a requerida Cleonice 

Souza Costa não foi citada, considerando que o recebedor do AR 

acostado às fls. 54 é pessoa estranha à lide.

5. Desta forma, determino a intimação do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, sanar a irregularidade que impede o prosseguimento do feito 

e, em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 490306 Nr: 8211-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SANTOS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de LUIZ HENRIQUE SANTOS 

ABREU, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fl. 

49).

 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 do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230265 Nr: 10444-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fls. 131/132.

2. Pois bem. Considerando que fora expedido o mandado de penhora, 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 129.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266102 Nr: 6016-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Romão Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 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, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206341 Nr: 2264-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME, 

ERNESTO NUNES CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora a fim de informar o 

atual endereço dos executados para que possamos dar integral 

cumprimento na decisão de fls. 132/133, referente ao bloqueio de valores 

via sistema BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439465 Nr: 6512-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para informar endereço para Citação, 

bem como efetuar o pagamento, referente às diligências a serem 

cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 1252-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON JUNIOR FERRAZ LOURO

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para informar endereço para Citação, 

bem como efetuar o pagamento, referente às diligências a serem 

cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317001 Nr: 13364-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389248 Nr: 4874-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318259 Nr: 14614-70.2013.811.0002

 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): JOÃO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418353 Nr: 21192-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDSON MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para informar endereço para Citação, 

bem como, efetuar o pagamento, referente às diligências a serem 

cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305147 Nr: 798-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439480 Nr: 6515-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNOMIG TORNEARIA LTDA, GUILHERME 

FELIPE LABONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, informe quanto ao cumprimento do acordo firmado 

ne feito. Nada mais. ______Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico 

Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263446 Nr: 2743-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifo que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO, e, conforme determina 

o r. despacho de fls. 85, intimo a parte requerente, para em 05(cinco) dias, 

informe a este juízo quanto ao cumprimento integral do acordo, ou 

requerer o que entender de direito sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

Francisc dos Santos - Téncico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 95164 Nr: 4762-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO ZULLI, IZIDORO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU O PRAZO DA SUSPENSÃO, conforme determina 

o r. despacho de fls. 189. Intimo a parte autora, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

_____Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 83474 Nr: 5707-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), JUCINEI DA SILVA NUNES nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324870 Nr: 21256-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549

 Com a devida atualização do débito realizada pelo Contador Judicial do 

Fórum de Várzea Grande - MT, conforme decisão de fls. 152 e referido 

cálculo constante às fls.153/154, intimem-se o requerido, na pessoa de 

seu advogado, para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351992 Nr: 17317-37.2014.811.0002

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE MORAES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326332 Nr: 22691-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta por ELPÍDIO COSTA MAGALHÃES 

em desfavor de BANCO CITIBANK S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. Inicialmente, defiro o pedido de alteração de polo e determino que seja 

realizada a retificação do polo passivo passando a constar a nova 

denominação da parte requerida BANCO ITAUCARD S/A tal como 

pleiteado, devendo a secretaria providenciar as anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

3. No mais, em relação ao acordo de fls. 104/105, HOMOLOGO-O, 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. Custas e honorários conforme pactuado.

6. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308162 Nr: 4119-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:OAB/SP: 171.045, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta por MARISA DA SILVA, em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em análise aos autos, verifico que no acordo firmado entre as partes 

não contem a assinatura do requerido, impossibilitando a sua 

homologação.

3. Isto posto, concedo ao requerido, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325478 Nr: 21862-87.2013.811.0002

 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: EUNICE ROSA DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Da análise dos autos, verifico a existência de acordo entabulado entre 

as partes, às fls. 70, estando, referido acordo, devidamente assinado pela 

autora e sua patrona. Todavia, quanto ao patrono da instituição financeira, 

Dr. Moisés Batista de Souza, OAB-MT nº 21.442-A não há instrumento 

procuratório que ateste possuir poderes para falar em nome da ré.

2. Aliás, vislumbro apenas a existência de substabelecimento outorgado 

pelo Dr. CELSON MARCON à outros patronos, sem a presença anterior do 

instrumento procuratório em seu nome, restando, pois, irregular a 

representação processual do requerido.

3. Assim, diante do acordo celebrado entre as partes, e, visando a rápida 

solução da lide, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que 

referende o termo de acordo juntado nos autos, ou para que junte o 

devido instrumento de procuração em favor do Dr. Moisés Batista de 

Souza, OAB-MT nº 21.442-A, eis que referido acordo fora por ele 

assinado, ou para o Dr. Fernando Luiz Pereira, responsável pelo 

peticionamento eletrônico do pedido.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290307 Nr: 9913-03.2012.811.0002

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória, promovida por BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, em face de EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA – EPP e GUERINO APARECIDO RIGOLON, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a parte autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Fora oportunizada à parte requerida que se manifestasse nos autos 

acerca da desídia do autor, ocasião em que pugnou pela extinção do feito.

5. Assim, em vista da desídia do autor, aliada à concordância da parte 

requerida, 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.

9. P.I.C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310356 Nr: 6402-60.2013.811.0002

 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: ELZA MARIA COIMBRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ELZA MARIA 

COIMBRA DA COSTA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, 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. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

autor, mediante alvará, comunicando-se a parte, pessoalmente, acerca da 

transferência realizada.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326262 Nr: 22613-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA MAGALHAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, defiro o pedido de alteração de polo e determino que seja 

realizada a retificação do polo ativo passando a constar a nova 

denominação da parte autora FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO 

tal como pleiteado, devendo a secretaria providenciar as anotações na 

autuação e registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do 

autor.

2. Em relação ao acordo de fls. 109/110, verifico que por ora, não há 

possibilidade de homologação do mesmo, vez que não consta nos autos o 

instrumento procuratório outorgando poderes ao patrono Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo, este, responsável pela assinatura digital da 

minuta de acordo.

2. Isto posto, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para que tome 

as providências que julgar necessárias, a fim de viabilizar a homologação 

do acordo extrajudicial supracitado.

3. Às providencias.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370824 Nr: 20034-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Ciente do acordo realizado pelas partes em fls. 126/127, no entanto, 

verifico que não consta na minuta acostada aos autos a assinatura do 

requerido, o que inviabiliza a homologação do acordo.

2. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 5 cinco dias, para que 

traga ao feito a minuta do acordo com a assinatura do requerido, a fim de 

viabilizar a homologação do acordo extrajudicial supracitado.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314181 Nr: 10426-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 48. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

em razão da gratuidade processual deferida ao autor (CPC, art. 98, § 

3º).49. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350444 Nr: 16165-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEL ANUNCIAÇAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 
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OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 38. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

em razão da gratuidade processual deferida ao autor (CPC, art. 98, § 

3º).39. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.40. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373485 Nr: 21928-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 51. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em 

favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.52. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.53. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310820 Nr: 6873-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, MAURO 

STUY, JORGE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016, CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 11. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por 

consequência, RESOLVO o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. 12. Condeno o requerente ao pagamento das 

despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais).13. Transitada em julgado, em nada 

sendo pugnado, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.14. P. I. C.15. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334505 Nr: 3042-83.2014.811.0002

 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: OTAVIO BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304837 Nr: 455-25.2013.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NASCIMENTO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MANEZ - 

OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELIO KNIHS - OAB:15242

 Vistos.

.

1. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA propôs a 

presente Ação Monitória em face de ANA PAULA NASCIMENTO DE PINHO, 

todos qualificados nos autos, aduzindo que é credora da quantia de R$ 

1.149,35 (Hum mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos), por força contrato de adesão ao grupo de consórcio nº 50658, 

grupo 287, cota 152.

2. Pontua que a requerida tornou-se inadimplente a partir da parcela 32 até 

a parcela 39 e, apesar de notificada não liquidou o débito vencido.

3. Juntou documentos de fls. 11/32.

 4. À fl. 33 foi deferida a expedição de mandado em desfavor da ré a fim 

de que esta desse cumprimento à obrigação ou oferecesse os embargos.

5. Citada (fls. 34/35), a requerida apresentou sua defesa (fls. 39/48), 

arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, pede, além da 

condenação do autor em litigância de má-fé, a condenação por danos 

morais e materiais, postulando, ao final, pela procedência dos embargos 

propostos.

6. Nesse ínterim, entre a citação e a defesa da ré, o autor veio aos autos 

(fls. 36/37) para informar o juízo que as partes transacionaram 

extrajudicialmente para dar como quitadas as parcelas vencidas nos 

autos, informando, na ocasião, a existência de outras parcelas que se 

venceram no curso da ação.

7. A embargada, por sua vez, em sede de impugnação aos embargos 

monitórios, contrapõe-se aos termos da defesa da embargante, arguindo, 

preliminarmente, a intempestividade dos embargos propostos.

8. Às fls. 70, certidão lavrada pela secretaria atestando a tempestividade 

dos embargos propostos.

9. Na sequência, o autor peticionou nos autos (fls. 73) requerendo a 

desistência da ação, ocasião em que a requerida manifestou-se, às fls. 

76, requerendo o julgamento do feito, ante a discordância do pedido de 

desistência.

10. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença.

É o breve relatório.

 Decido.

11. A lide em apreço, nos termos do inciso II, do art. 356, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO 

MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois as provas documentais aportadas são suficientes para o meu 

convencimento.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

 12. Em seus embargos, a requerida pede seja declarada como inepta a 

inicial ante a inexistência de parcelas vencidas.

13. Pois bem. Vejo que a preliminar arguida se confunde com o mérito da 

ação, e como tal deve ser apreciado, motivo pelo qual deixo de acolher o 

pedido.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS

14. Em sua impugnação, o autor alega que os embargos foram 

protocolados fora do prazo legal.

15. Para tanto, aduz que a requerida tomou conhecimento da presente 

ação por ocasião do acordo extrajudicial realizado entre as partes, e, 

sendo assim, o prazo para apresentação dos embargos monitórios 

passaria a fluir daquela data.

16. A pretensão do embargado não deve prosperar em razão da ausência 

de previsão legal para o seu acolhimento.

 17. Com efeito, os artigos 231 e 239 do Código de Processo Cível, 

estabelecem claramente a forma para contagem do prazo de defesa, in 

verbis;

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do 

começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação 

ou a intimação for pelo correio.
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Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.

18. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento – AR referente à carta de 

citação enviada a ré foi juntado aos autos no dia 14/01/2014 (fls. 03), 

passando, daquela data, a fluir o prazo para defesa, que encerrar-se-ia 

no dia 29/01/2014, exatamente no dia em que a requerida apresentou os 

embargos, de modo que, não há que se falar em intempestividade.

 19. Desta feita, deixo de acolher a preliminar arguida.

DO MÉRITO

20. Trata-se de Ação Monitória interposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ANA PAULA 

NASCIMENTO DE PINHO, todos qualificados nos autos.

 21. Pois bem. A ação monitória consiste no meio pelo qual o credor de 

quantia certa ou de coisa móvel determinada, cujo crédito esteja 

comprovado por prova escrita sem eficácia de título executivo, requer a 

prestação jurisdicional, no sentido de constituí-lo em título executivo 

judicial.

20. De acordo com o que prevê o art. 700, do CPC, a ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer; [...].

21. No caso em comento, o autor ingressou com a presente Ação 

Monitória a fim de receber o débito pretendido na inicial em razão do 

inadimplemento das parcelas 32 a 39 do contrato.

22. Em seus embargos monitórios, o requerido afirma que a parcela nº 37 

teria sido paga antes da propositura da ação, ou seja, em 18/10/2012, 

juntando, para tanto, como meio de prova, o comprovante de pagamento 

de fls. 56.

 23. Alega ainda, que não há débito em aberto, razão pela qual pede a 

procedência dos embargos e a condenação do autor por litigância de 

má-fé e indenização por perdas e danos materiais e morais.

24. Pois bem. De fato, o documento juntado às fls. 56, ainda que de difícil 

leitura, demonstra que a parcela fora paga em 18/10/2012, ou seja, antes 

da propositura da ação. Todavia, não vejo razões para acolhimento do 

pedido da ré, na medida em que não surtirá efeito algum ante a existência 

de acordo entabulado entre as partes e a consequente quitação do 

contrato sub judice. Ademais, eventuais perdas e danos poderão ser 

discutidos em ação própria.

25. Quanto às parcelas 32 a 36 e 38 a 43, vejo que as partes 

transacionaram extrajudicialmente, no curso da ação, no sentido de dá-las 

como quitadas. Assim, não prospera a alegação da embargante de que a 

cobrança dessas parcelas se deu de forma ilegal, já que foram pagas 

após a propositura da ação, não merecendo qualquer reparo por parte 

deste juízo.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

26. A litigância de má-fé pode ser entendida como o agir de modo desleal, 

com o fim proposital de enganar, de ludibriar ou agir com maldade.

27. Em sede de embargos, a requerida pugnou pela condenação do 

requerente nas penas de litigância por má-fé.

28. No caso dos autos, ainda que tenha o autor inserido no seu pedido 

inicial a cobrança de parcela já paga (parcela nº 37) não vislumbro por 

parte do autor a intenção de causar lesão ao requerido. Ademais, a 

condenação em litigância de má-fé deve ser amparada pela regra disposta 

no art. 80 do CPC.

29. Sobre o tema, segue o aresto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO - 

FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC 

– ARGUMENTAÇÃO DESPROPOSITADA – PENALIDADE NÃO COMINADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO 

DEVIDA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A condenação em litigância 

de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do 

CPC. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios 

mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma 

digna o desempenho do profissional.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

30. Posto isso, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DAS PERDAS E DANOS

31. A embargante pede a condenação do autor em perdas e danos morais 

e materiais, com fundamento na ilegalidade da cobrança das referidas 

parcelas.

32. Tenho que o pedido não merece acolhimento. Isso porque a requerida 

utilizou-se de meio inadequado para reaver seu direito. In casu, havendo 

pretensão própria da requerida contra a outra parte, seria o caso de ter se 

utilizado do instituto da reconvenção, nos termos previstos no art. 343 do 

CPC, ou, discutir sua pretensão em ação apropriada.

33. Forte nestas razões, deixo de acolher o pedido do embargante.

DO DISPOSITIVO

34. Posto isso, considerando que o contrato foi quitado, não havendo mais 

valores a serem cobrados, EXTINGUO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

35. Considerando o princípio da causalidade, condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

 36. Se nada requerido, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas necessárias.

37. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433389 Nr: 20615-56.2010.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA, ARNALDO ALBINO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT12560, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos 

AEROPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LTDA E, 

ARNALDO ALBINO WAGNER, qualificados nos autos, ao pagamento de 

R$- 81.749,47 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo 

INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência à 

Defensoria Pública Estadual.14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas e cautelas necessárias.15. P. I. C.16. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328982 Nr: 25297-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETTE DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO 

- OAB:OAB/MT 10.131, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

.

1. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença.

2. Observo dos autos que a instituição financeira, embora citada da ação 

às fls. 83/84 deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, motivo 

pelo qual, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC.

3. Todavia, em que pese a ausência de defesa, a revelia não induz em 

procedência direta do pedido, devendo, o magistrado, ao verificar que 

inocorrem os efeitos da revelia, conceder ao autor, prazo para que 

especifique as provas que ainda pretende produzir, conforme disposição 

do art. 348 do CPC.

4. Assim, considerando que tal situação se amolda ao caso presente, 

concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para que especifique as 
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provas que pretende produzir, justificando-as.

5. Após, conclusos para deliberações com urgência, visto tratar-se de 

processo inserido na meta 2 do CNJ.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306153 Nr: 1912-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDICTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Ciente do acordo entabulado em fls.113/114, todavia, postergo sua 

análise, tendo em vista que na minuta do acordo não há referência sobre 

os valores depositados nos autos.

2. Verifico ainda que, não consta na minuta do acordo a assinatura da 

parte requerida.

3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 5 cinco dias, para que 

traga ao feito a minuta do acordo com a assinatura do requerido, bem 

como manifeste-se no mesmo prazo, acerca dos valores depositados nos 

autos.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279173 Nr: 22911-37.2011.811.0002

 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): MATOS E OLIVEIRA LTDA ME (CORREIA TENA 

TIDO MERCADO E MATE, ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 53.667,94 (cinquenta 

e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.10. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC).11. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor.12. P.I.C.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280553 Nr: 24471-14.2011.811.0002

 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 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE, devidamente 

qualificado nos autos, propôs a presente ação Monitória, em desfavor de 

JUSSARA DO AMARAL, também qualificada no feito.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora 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, 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.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296287 Nr: 16595-71.2012.811.0002

 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: ARY FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se manifestar acerca do pedido 

de desistência do autor, sob pena de seu silêncio importar em 

concordância tácita.

2. Findo o prazo, conclusos.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308632 Nr: 4593-35.2013.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8.489, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 27. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 346.284,70 

(trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 

setenta centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.28. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC).29. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor.30. P. I. C.31. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383120 Nr: 810-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE 

INFORMATICA E SEGURANÇA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario sergio marques - 

OAB:2157, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, Oscar 

Luis Oliveira - OAB:5588

 16. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. 17. CONDENO o autor, nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe 

multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 80, V c/c 

art. 81, ambos do CPC), consoante o julgado a seguir 

colacionado:NOVAÇÃO. DEVEDOR ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. 1 - Dá-se a novação quando inequívoca a intenção das 

partes de ajustar novas obrigações para substituir e extinguir a anterior, 

sucedendo novo devedor ao antigo, ainda que de forma verbal. A 

novação tácita é permitida. 2 - Com a assunção da dívida por novo 

devedor, extingue-se a primeira obrigação. 3 - A conduta do autor de 

alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé (art. 80, V, 

CPC/15). 4 - O vencido, ainda que beneficiário da justiça gratuita, 

sujeita-se a condenação nos ônus da sucumbência, ficando, contudo, 

suspensa a obrigação (CPC/15, art. 98, § 3º). 5 - Apelação não provida.

(TJ-DF - Acórdão n.974819, 20130710117639APC, Relator: JAIR SOARES 

6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 

25/10/2016. Pág.: 1667/1712)18. Custas processuais pagas na 

distribuição. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º).19. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo 

e, após, arquivem-se os autos.20. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433321 Nr: 3006-70.2016.811.0002

 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: ELZA FERREIRA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CRED. 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ELZA FERREIRA 

DA SILVA CARDOSO, em desfavor de BANCO BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO, 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 

(fls.159/160).

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. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

Requerido, mediante alvará.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida, honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244644 Nr: 5172-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO SAMPAIO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A, BANCO BRADESCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355 A, NIVALDO ROMKO - OAB:9637 - MT, 

ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos.

.

1. Os autos vieram conclusos para prolação de sentença, eis que maduro 

para tanto.

2. Todavia, observo que a folha nº 36 dos autos, equivalente à marcação 

da página nº 30 do pedido inicial (rodapé), encontra-se faltante, razões 

estas desconhecidas por este juízo.

3. Assim, considerando que tal peça é imprescindível para o julgamento do 

feito, eis que se trata dos pedidos finais do autor, concedo-lhe o prazo de 

10 (dez) dias para que anexe aos autos, cópia da referida página.

4. Na sequência, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para 

que manifeste sua concordância ou oposição com relação ao referido 

documento.

4. No mais, em momento oportuno será determinada a apuração dos fatos, 

nos termos da legislação em vigor.

5. Após, venham-me os autos conclusos, com urgência, visto tratar-se de 

processo pertencente à meta 2 do CNJ.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300681 Nr: 21355-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVÇOS LTDA - 

ME, ROBSON MARCELLO DA SILVA, LUCIANI CRISTINA BARBOSA 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. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por ITAÚ 

UNIBANCO S.A, em desfavor de HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVÇOS 

LTDA – ME E OUTROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento (fls.169/170).

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 dos arts. 921, I, c/c 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428349 Nr: 26481-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimo a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, acerca da certidão do Sr.(a) 

Oficial de Justiça, em fls. de nº 66/67, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339445 Nr: 7498-76.2014.811.0002

 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: APARECIDA CORRÊA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316344 Nr: 12702-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC TAXI AEREO LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimo a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, acerca da certidão negativa do 

Sr.(a) Oficial de Justiça, em fls. de nº 142/143, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307978 Nr: 3919-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em desfavor de MANOEL FLORENTINO LOPES DOS 

SANTOS, partes qualificadas nos autos, visando ao bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 2. A inicial veio instruída com o contrato fls.(13/16), documentos a ele 

atrelados e o comprovante da mora. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão de fls.37/38.

3. A parte requerida fora citada por edital (fls.87/89), ocasião em que fora 

apresentada contestação por negativa geral (fls.90/94) pela Ilustre 

Defensoria Pública, nomeado como curador.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO.

4. O pedido se encontra devidamente instruído. Além do mais, a questão 

destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC.

5. Verifico dos autos que a parte requerida fora citada por edital e, 

sendo-lhe nomeada curadora especial na pessoa da Defensora Pública 

atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez 

apresentou defesa por negativa geral.

6. Portanto, como o requerido não alegou e tampouco provou qualquer fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta 

outra alternativa a não ser a procedência do pleito.

7. 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.

8. Condeno o requerido 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 artigo 85, § 2º, do CPC.

9. Ciência à Defensoria Pública Estadual.

10. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas 

necessárias.

11. P. I. C.

12. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380375 Nr: 26976-70.2014.811.0002

 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: BANCO BANKPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MOURATO 

- OAB:12.504/MT

 21. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a parte 

requerida FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS, ao pagamento de R$ 

56.863,07 (cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e sete 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 22. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.23. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo interesse no cumprimento da 

sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.24. 

P. I. C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409939 Nr: 16598-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO VALVERDE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimo a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, acerca da certidão do Sr.(a) 

Oficial de Justiça, em fls. de nº 66/67, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332687 Nr: 1380-84.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA, JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA, 

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos 

JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA, JEFERSON 

BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA E LINDSAY WINDSOR RODRIGUES 
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FERREIRA, qualificados nos autos, ao pagamento de R$- 159.296,56 

(cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta 

e seis centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a 

partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação. 12. Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência à 

Defensoria Pública Estadual.14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas e cautelas necessárias.15. P. I. C.16. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339194 Nr: 7294-32.2014.811.0002

 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: EUSEBIO LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335604 Nr: 4072-56.2014.811.0002

 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: JESUS REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES MASSA FALIDA DE 
RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP 
 
AUTOS N.º 5737-66.2014.811.0003 – CÓDIGO 764819 
 
ESPÉCIE: Falência 
 
PARTE REQUERENTE: RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP. 
 
ADVOGADOS DA PARTE AUTORA: Dr. Bruno Oliveira Castro OAB/MT 9237, Drª Emilia Carlota G. 
Vilela OAB/MT 1320. 
 
ADMINISTRADOR JUDICIAL: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB/MT 13.810. 
 
FINALIDADE: Faz saber a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial Drª. Glaucia 
Albuquerque Brasil. 
 
DECISÃO 17/08/2018: Vistos e examinados. Acolho os pedidos formulados pela administradora judicial 
nas petições de fls. 2491/2495 e 2515/2518 e DETERMINO: (...) 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. 
 
RELAÇÃO DE CREDORES FALÊNCIA                                                                                                    
RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP 
N. CREDOR Valor CLASSIFICAÇÃO 
1 BRADESCO R$ 824.032,84 GARANTIA REAL 
2 BANCO DO BRASIL R$ 839.077,85 GARANTIA REAL 
3 BANCO SANTANDER R$ 60.656,47 GARANTIA REAL 
4 BANCO VOLKSWAGEN¹ R$ 0,00 GARANTIA REAL 

    R$ 
1.723.767,16   

5 BRADESCO R$ 121.799,45 QUIROGRAFÁRIO 
6 BANCO DO BRASIL R$ 167.371,68 QUIROGRAFÁRIO 
7 BANCO BASA R$ 45.752,03 QUIROGRAFÁRIO 
8 CAIXA ECONÔMICA R$ 232.722,50 QUIROGRAFÁRIO 
9 BANCO SANTANDER R$ 210.735,00 QUIROGRAFÁRIO 
10 BANCO VOLKSWAGEN R$ 282.543,36 QUIROGRAFÁRIO 
11 SICREDI R$ 10.689,93 QUIROGRAFÁRIO 

    R$ 
1.071.613,95   

12 
REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
(Saldo Remanescente Processo Recuperacional) R$ 102.740,70 EXTRACONCURSAL 

13 
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - SEM 
PARAR R$ 24.656,47 EXTRACONCURSAL 

14 
ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - APTA 
CAMINHÕES MA R$ 3.617,42 EXTRACONCURSAL 

15 
VEDANA COMERCIO DE PEÇAS E SER. LTDA - 
MECÂNICA VEDANA R$ 3.946,22 EXTRACONCURSAL 
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16 MD ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA - ME R$ 1.170,00 EXTRACONCURSAL 

17 
SSUL PEÇAS DISTRIBUIDORA E COM. DE AUTO 
PEÇAS LTDA R$ 9.050,20 EXTRACONCURSAL 

18 ACESSÓRIOS OLIVEIRA EIRELI - ME R$ 1.330,00 EXTRACONCURSAL 

19 
M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - MAN 
CUIABÁ R$ 780,14 EXTRACONCURSAL 

20 
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA - SCANIA 
CUBATÃO R$ 297,59 EXTRACONCURSAL 

21 MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 3.072,78 EXTRACONCURSAL 
22 N.F.LIMA - CENTER TRUCK R$ 1.037,84 EXTRACONCURSAL 

23 
C. DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE RECAPAGENS - 
EXTRA PNEUS R$ 47.710,00 EXTRACONCURSAL 

24 
SENA RONDONÓPOLIS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - ME R$ 23.030,00 EXTRACONCURSAL 

25 AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA R$ 33.155,00 EXTRACONCURSAL 
26 ASR PNEUS LTDA R$ 2.513,00 EXTRACONCURSAL 
27 CLARO S.A. R$ 9.488,64 EXTRACONCURSAL 
28 DETRAN/MT R$ 6.084,19 EXTRACONCURSAL 
29 SEFAZ-MT R$ 9.319,45 EXTRACONCURSAL 
    R$ 282.999,64   

TOTAL GERAL R$ 
3.078.380,75   

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.  
 
Eu, Myllenna Alves Silva – Estagiária de Direito, digitei. 
 
Thais Muti de Oliveira 
Gestor(a) Judiciário(a) 
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